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RESUMO
Neste trabalho propõe-se uma abordagem baseada na experiência do usuário para o
desenvolvimento ágil de aplicações web, utilizando uma estrutura organizada para a
comunicação chamada de metamodelo de comunicação. A principal motivação foi a
observação de evidências, em outras pesquisas, sobre a diferença nas proporções de
utilização de métodos ágeis e métodos desenvolvimento baseado na experiência do usuário
(UX Design). Verificou-se nestas pesquisas um alto índice de uso de SCRUM e o baixo uso
de ferramentas de UX Design, o que suscitou questionamentos como se o uso de UX design
seguiria a mesma proporção quando comparado a métodos como SCRUM e se existem
estudos sobre como integrar ambos. A partir de tais questionamentos, buscou-se trabalhos
de outros autores nesta temática, sendo encontrados relatos acerca da pouca literatura
existente sobre métodos ou abordagens para a integração em questão, havendo mais
trabalhos relacionados a problemas encontrados em tentativas de integração do que
propostas de solução. Neste trabalho é proposta uma abordagem para desenvolvimento de
aplicações web utilizando SCRUM, baseada em UX Design, adotando o metamodelo de
comunicação como ferramental para falhas de comunicação durante o processo;
verificando-se ao final a aplicabilidade da abordagem proposta por meio de
experimentações realizadas em contexto acadêmico e industrial. O método de trabalho
utilizado consiste no levantamento bibliográfico inicial com os principais trabalhos para a
fundamentação da pesquisa, realização de revisão sistemática sobre integrações realizadas
entre SCRUM e UX Design: foram levantadas normas técnicas e diversos trabalhos/estudos
relacionando diferentes áreas de conhecimento, como computação, usabilidade, Interação
Humano-Computador e programação neurolinguística (PNL) para fornecer o embasamento
necessário que possibilitasse a caracterização de uma abordagem de integração entre
SCRUM e UX design. Posteriormente, foram elaborados mapas mentais, como uma etapa
intermediária, visando a facilitação do processo de extração e comparação de informações
dos estudos analisados a fim de elaborar uma tabela com uma análise comparativa dos
trabalhos encontrados. A partir da elaboração da tabela, conforme descrito anteriormente,
desenvolveu-se e foi proposta uma abordagem com base em táticas utilizadas pelos autores
encontrados, com aplicação do metamodelo linguístico para coibir falhas de comunicação.
Realizada esta etapa, verificou-se a aplicabilidade da abordagem por meio de
experimentações em diferentes contextos, com coleta de dados e análise dos resultados
das tentativas de integração a serem realizadas e consequente verificação da aplicabilidade
da abordagem proposta. Os experimentos foram realizados nos contextos acadêmico e
industrial para validação e verificação de viabilidade/aplicabilidade da abordagem proposta:
No contexto acadêmico, foram feitos workshops para ensino e aplicação da abordagem,
coletando-se informações sobre o experimento por meio de questionários. Já no contexto
industrial, foram feitas entrevistas com especialistas em SCRUM ou UX Design de modo a
colher suas opiniões sobre a abordagem que lhes foi apresentada. Os resultados dos
experimentos foram positivos – ficou demonstrado que a abordagem proposta é viável e
pode ser aplicada em contextos em que seja possível adotar as recomendações e princípios
estabelecidos pela abordagem para realizar a integração SCRUM+UX. Utilizou-se o
metamodelo de comunicação como ferramenta facilitadora para o processo de integração
para permear os processos de comunicação existentes, de modo a reduzir ruídos
comunicacionais relacionados à omissão, generalização e distorção de informações.
Surgiram algumas críticas durante o processo de experimentação e validação da
abordagem, tais críticas fomentaram discussão acerca de possíveis melhorias na
estruturação da abordagem e suscitaram questionamentos que podem motivar trabalhos
futuros sobre o assunto tratado nesta pesquisa.
Palavras-chave: UX design; SCRUM; aplicações web; experiência do usuário; métodos
ágeis

ABSTRACT
Agile Development of Web Applications With Scrum: an User ExperienceBased Approach Using Linguistic Metamodel
In this work it is proposed an approach based on user experience design for the
agile development of web applications, using the language metamodel. The main
motivation was the observation of evidence, in other researches, of proportional
differences between the usage of agile methods x methods based on user experience
design. It was also verified in these researches a high usage rate of SCRUM method and
a low usage rate of UX tools, what led to questionings regarding if the same proportional
difference would repeat when dealing with the usage of UX design methods compared to
the usage of SCRUM and also if there are studies on how to integrate both. Based on
such questionings, papers related to this theme were found, offering clear statements on
how small was the amount of literature on methods or approaches for such integration
and that there was more research on problems found during the integration process. This
work proposes an approach for the development of web applications using SCRUM,
based on UX design, offering the metamodel as a tool to tackle communication problems
during this process; verifying at the end the applicability of the proposed approach in
both academic and industrial contexts. The work method that is going to be used
consists on bibliographical research of referenced works as base for this research, a
systematic review on integration attempts between SCRUM and UX design: During the
development of this research technical standards were found along with much work and
many studies related to different areas of knowledge, such as computer science,
usability, human-computer interaction and neurolinguistics to provide the necessary
knowledge base for the consequent creation of an approach that led to the integration of
SCRUM and UX design. After that, mind maps were created in order to facilitate the
process of finding and extracting information to make possible the creation of a
comparative analysis table comparing all research that was found. Having such table
allowed the development and proposal of an approach based on the most used tactics
by the found authors, with the application of the metamodel to reduce communication’s
gaps and flaws. It was also verified the approach’s applicability based on different
experiments in different contexts, with data collection and analysis of resulting integration
attempts and consequent verification of approach’s applicability. The experiments were
done in academic and industrial contexts in order to validate and check
viability/applicability of the proposed approach: In the academic context, workshops were
made for the practical application of the developed approach and information regarding
the experiment was collected by means of questionnaires. In the industrial context,
interviews were made with specialists in SCRUM or UX design, collecting their opinions
about the presented approach. The experiments’ results were positive – it was
demonstrated that the proposed approach is viable and may be applied in contexts
where it is possible to adopt all established recommendations and principles in the
approach so that the integration between SCRUM and UX happens. It was also used as
a facilitating tool, for the integration process, the linguistic metamodel to permeate all
existing communication processes, reducing communicational noise related to omission,
generalization, and distortion of information. Some critics were also received during the
experimentation and validation process, such critics have generated discussion about
possible improvements in the approach’s structure and have brought questionings that
might motivate future work in this theme.
Keywords: UX design; SCRUM; web applications; user experience; agile methods
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1 INTRODUÇÃO
Métodos ágeis de desenvolvimento como o SCRUM têm um objetivo em
comum: oferecer ferramentas e abordagens que possibilitem o desenvolvimento de
software de modo organizado, iterativo e acelerado - quando comparado a outros
métodos de desenvolvimento tradicionais como cascata, por exemplo - de acordo
com os requisitos e as prioridades estabelecidas. Os métodos ágeis definem-se em
termos de valores, princípios e boas práticas no lugar de processos e
procedimentos, software funcional no lugar de documentação desnecessária,
colaboração com o cliente no lugar de negociações contratuais, resposta ativa às
mudanças e necessidades ao invés de ater-se à um plano. (FOWLER et al., 2001).
Pode-se notar ao longo dos últimos anos que diversas organizações têm
procurado estabelecer altos níveis de colaboração entre seus desenvolvedores e
usuários pelo uso de métodos ágeis para desenvolvimento de aplicações (WILSON;
HUIZEN; PRENTICE, 2013; MURPHY; WILSON; MARITESS, 2014; WILSON;
MARITESS, 2015). Isto faz com que se tornem organizações ágeis, com
entendimento de que mudanças e novos requisitos, assim como mudanças em
prioridades, podem ocorrer durante o processo de desenvolvimento.
Ao mesmo tempo, neste ambiente competitivo de desenvolvimento ágil, estas
organizações têm começado a montar equipes dedicadas ao planejamento,
avaliação e aprimoramento da experiência do usuário (UX Design) no uso de seus
softwares, dado que já se reconhece como importante o projeto centrado no usuário
como uma das melhores práticas no desenvolvimento de sistemas (SCHAFFER;
LAHIRI, 2014).
1.1

Motivação
Segundo estudos da instituição Gartner (MURPHY; WILSON; MARITESS,

2014), já havia uma penetração da ordem de 20 a 50% do uso de métodos ágeis em
organizações analisadas por eles: estes métodos encontravam-se próximos ao
pleno uso e aceitação pelas organizações estudadas. Já em 2015, o mesmo estudo
mostra que as empresas já estão cientes e utilizam de modo pleno estes métodos, o
que denota seu amadurecimento na aplicação e no uso de processos ágeis de
desenvolvimento (WILSON; MARITESS, 2015).
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Em seu livro Barbosa e Da Silva (2010) declaram que geralmente se abstrai, na
engenharia de software, o mundo externo para se construir um sistema, por esperar
que o mundo se comunique “corretamente” com o mesmo através de sua interface;
entretanto, o texto sugere que o principal problema jaz na comunicação, problema
também evidenciado por outros estudiosos do assunto (FERREIRA; SHARP;
ROBINSON, 2011; FELKER; SLAMOVA; DAVIS, 2012; FERREIRA; SHARP;
ROBINSON, 2012; CHOMA; ZAINA; SILVA DA SILVA, 2015).
A comunicação entre sistemas é diferente da comunicação usuário-sistema,
que por sua vez é diferente entre usuários. Quando a interação envolve o ser
humano, é necessário considerar e observar características humanas no contexto
em que ocorrem. Os autores Barbosa e Da Silva (2010), ao longo de sua obra,
sugerem o uso de princípios de desenvolvimento de sistemas baseados na disciplina
que estuda a experiência do usuário (UX Design) para atender aos requisitos de
comunicação que precisam ser observados entre usuário-sistema, como já citado.
O projeto da interação com o usuário de um produto de software tal como
mostrado por Preece, Sharp e Rogers (2015), deve ser multidisciplinar, envolvendo
conceitos de outras áreas além dos advindos da computação e engenharia de
software, tais como semiótica, linguística, psicologia, ergonomia e outras, fato que
corrobora o que se observou no trabalho de Barbosa e Da Silva (2010).
Partindo da ideia central dos trabalhos de Barbosa e Da Silva (2010) e de
Preece, Sharp e Rogers (2015), decidiu-se observar nas versões de 2013 a 2015 do
Hypecycle for Application Development, estudo do grupo Gartner, realizado
anualmente, aspectos dos estudos relacionados ao contexto de UX Design.
Verificou-se que de 2013 a 2014, o uso de ferramentas para projetos baseados na
experiência do usuário (UX Tools) cresceu, porém, se manteve estável nos
levantamentos de 2015, tendo continuado com penetração de uso no mercado da
ordem de 1 a 5% (WILSON; HUIZEN; PRENTICE, 2013; MURPHY; WILSON;
MARITESS, 2014; WILSON; MARITESS, 2015).
Com base no que foi inicialmente analisado nos estudos do Gartner e depois
confirmado pelos outros autores anteriormente citados, constatou-se que existe
disparidade na penetração de mercado e no uso quando comparado o uso de
métodos ágeis e uso de UX tools. Tais fatos levaram aos seguintes
questionamentos:
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1- A disparidade entre uso de UX tools (1-5%) e métodos ágeis (20-50%) se
mantém ao se comparar o uso de técnicas para projeto baseado na
experiência do usuário (UX design) e métodos ágeis?
2- É possível a combinar um método ágil, como o SCRUM, com UX design,
segundo alguma abordagem?
3- Existem estudos e/ou propostas de integração entre os assuntos em
questão? Se sim, quais abordagens existem e quais são suas variações?
Verificou-se que, em 2006, já existiam questionamentos relacionados aos
assuntos, quando Schultz (2006) relatou ainda existir pouca literatura sobre técnicas
e exemplos práticos para aplicação de conceitos de usabilidade no contexto de
desenvolvimento de software.
Em outros estudos também há relatos de que havia pouca literatura que
ajudasse a guiar a integração entre métodos ágeis e UX Design e que contivesse
relatos sobre como funcionaria tal integração na prática, além de haver indícios do
baixo nível de adoção de técnicas de UX design durante o desenvolvimento na
indústria (FERREIRA; SHARP; ROBINSON, 2011; FERREIRA, 2012; SILVA;
SELBACH SILVEIRA; MAURER, 2013; ARDITO et al., 2014).
Os autores indicaram que a literatura atual mostra que o aprimoramento em
conhecimentos de coordenação e integração das atividades desta área com as
atividades de desenvolvedores ágeis pode contribuir para eliminar as lacunas
existentes entre engenharia de software e disciplinas de Interação HumanoComputador.
Jurca, Hellmann e Maurer (2014) relatam que a maioria dos trabalhos sobre
métodos ágeis e UX Design vem de relatórios de experiência de praticantes.
Também mencionam que ainda parece haver pouco trabalho mais rigoroso na área
conforme o levantamento bibliográfico realizado.
Em testes e experimentações realizados (FERREIRA; SHARP; ROBINSON,
2011; FERREIRA; SHARP; ROBINSON, 2012), demonstrou-se que é possível
combinar UX design com métodos ágeis como o SCRUM; entretanto, a falta de uma
abordagem mais formalizada e estruturada gerou problemas organizacionais durante
a integração, principalmente problemas relacionados à comunicação entre equipes
de desenvolvimento e projeto de experiência do usuário.
Em diversos estudos é perceptível que existem pontos chave que devem ser
considerados para que seja possível essa integração (HUMAYOUN; DUBINSKY;
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CATARCI, 2011; SALAH, 2011; FERREIRA; SHARP; ROBINSON, 2012; SILVA;
SELBACH SILVEIRA; MAURER, 2013; SALAH; PAIGE; CAIRNS, 2014).
São eles:
•

Se existe consciência mútua entre desenvolvedores e designers

•

Alinhamento de expectativas sobre comportamentos de desenvolvedores
no projeto

•

Se há progresso nas negociações

•

Qual o nível de envolvimento de todos

•

Boa comunicação e integração entre equipes

Ainda se propõe que se analise como os processos de trabalho que envolvem
métodos ágeis e UX Design suportam os pontos supracitados.
Felker, Slamova e Davis (2012), em contrapartida, relatam resultados e
observações distintos em suas experiências, tais como a demonstração da
possibilidade de realizar a integração entre SCRUM e UX Design por meio de
adaptações em papéis do SCRUM. Em seu trabalho, diversos resultados positivos
foram citados, a exemplo da redução de taxa de conflitos, maior flexibilidade e
aumento de confiança entre equipes. A experiência foi realizada em um contexto
acadêmico com uma equipe pequena e nova em termos de experiência com
desenvolvimento de software. Felker, Slamova e Davis (2012) reforçaram que o
trabalho colaborativo entre as equipes de UX e de desenvolvimento se deu sem
muitos problemas, ainda citando benefícios da experiência na qual foi possível
priorizar melhor as funcionalidades a serem implementadas, revelando problemas de
usabilidade antes da implementação e até descobrindo falhas existentes no
software.
Os relatos de problemas em ambas as experiências, mesmo em contextos
distintos, possuem certas similaridades, confirmando a observação realizada por
Ferreira, Sharp e Robinson (2012) a respeito da possível causa envolver não apenas
o processo, mas sim as configurações organizacionais do contexto no qual se está
trabalhando, além do aspecto de comunicação (BARBOSA; DA SILVA, 2010).
Embora pareça não haver nenhum impeditivo para que uma eventual integração
ocorra, há evidências da necessidade de ajustes em ambos os casos para que a
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integração possa ocorrer com algum nível de sucesso (BLOMKVIST, 2005;
RANNIKKO, 2011).
Peres e Meira (2015) propuseram um framework para promover a integração
entre UX Design e SCRUM, alinhada ao CMMI (Modelo de Maturidade em
Capacitação – Integração). Embora tenham realizado uma revisão sistemática sobre
o tema e tenham proposto o framework para a integração em questão, é explicitado
pelos autores que novas análises e refinamentos necessários ainda serão
conduzidos por especialistas, podendo-se inferir que ainda há espaço para
discussão sobre diferentes formas de integração, podendo se considerar o contexto
processual relacionado aos modelos de maturidade utilizados para a elaboração de
seu trabalho.
Tais constatações de diferentes estudos e autores suscitam questionamentos
acerca da forma como as tentativas de integração e modelos propostos foram
realizados bem como de sua validade. Acredita-se que é necessário realizar tais
questionamentos, pois na maior parte das experiências citadas, os processos,
definidos com base em métodos ágeis, não foram implementados à risca. Esta
implementação parcial abre espaço para estudos mais atualizados sobre o tema,
tais como estudos de caso e a eventual proposta de uma abordagem que auxilie no
atingimento do objetivo de integrar um método ágil como o SCRUM com métodos
voltados para a experiência do usuário, como UX Design.
Portanto, infere-se que é necessário considerar aspectos de comunicação,
processuais, organizacionais e contextuais do ambiente de trabalho na elaboração
de alguma abordagem de integração neste sentido. Um dos problemas mais
recorrentes observados nas tentativas de integração analisadas à priori, envolve
aspectos da comunicação entre as equipes, sendo que em nenhum caso estudado
foi fornecido algum método, técnica ou ferramenta para ajudar a coibir falhas de
comunicação. Na busca por possíveis soluções, encontrou-se os autores Richard
Bandler e John Grinder, estudiosos das áreas da psicologia, linguística e
comunicação e criadores da programação neurolinguística (PNL), responsáveis por
diversos estudos na área da comunicação. Acredita-se que o trabalho de Bandler e
Grinder (1975) possa fornecer insumos para melhor compreensão e talvez resolução
das questões levantadas por outros autores que envolveram a comunicação.
Com isto, encontrou-se motivação para a realização de um estudo com foco
nestas temáticas, de integração entre SCRUM e UX Design, considerando métodos,
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técnicas e/ou ferramentas que facilitem a comunicação, podendo responder aos
questionamentos até então não respondidos além de fornecer embasamento para
estudos mais aprofundados envolvendo tais temas.
1.2

Objetivo
Esta pesquisa tem como principal objetivo propor uma abordagem, baseada na

experiência do usuário (UX Design), com foco na comunicação, que permita o
desenvolvimento de aplicações web utilizando o método ágil de desenvolvimento de
software chamado SCRUM.
Pretende-se, com esta abordagem, compatibilizar e integrar tarefas de UX
Design com tarefas relacionadas ao ciclo de desenvolvimento de software, de modo
que as atividades complementem umas às outras, gerando ao final um produto de
software considerando a experiência do usuário com agilidade de desenvolvimento.
Para auxiliar na compatibilização supracitada, adotar-se-á um framework de
comunicação (metamodelo), visando oferecer suporte às atividades de comunicação
que existirão no processo de desenvolvimento. Deste modo, são fornecidos
protocolos para permear as atividades relacionadas à comunicação durante a
aplicação abordagem. Experimentos são realizados para verificação, na prática, da
aplicabilidade da abordagem proposta.
1.3

Contribuições esperadas
As contribuições desta dissertação são:
• Abordagem formalizada e estruturada que unifique atividades pertinentes ao
desenvolvimento ágil de software WEB utilizando-se SCRUM e atividades
pertinentes ao desenvolvimento baseado na experiência de usuário (UX
design).
• Utilização na abordagem do metamodelo de comunicação (framework) de
(BANDLER; GRINDER, 1975) nas etapas de comunicação, com a finalidade
de reduzir ruídos de comunicação, tais como omissões, generalizações e
distorções advindas das iterações entre indivíduos durante processo de
desenvolvimento.
• Síntese sobre o atual nível de conhecimento relacionado à integração entre
UX Design com SCRUM, por meio de uma análise comparativa dos
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trabalhos investigados na revisão sistemática mediante um conjunto de
critérios, conforme descrito no método de trabalho.
• Demonstração de viabilidade de integração entre SCRUM e UX design por

meio da realização de experimentações seguindo a abordagem estruturada
nesta pesquisa com consequente demonstração de sua aplicabilidade nos
contextos acadêmico e industrial.

1.4

Método de trabalho
No desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, foram realizadas as seguintes

atividades:
1- Levantamento bibliográfico e revisão sistemática:
a. Análise de pesquisas nas áreas de desenvolvimento ágil de software e
UX design para fundamentação da pesquisa, tais como (NIELSEN,
1993; BARBOSA; DA SILVA, 2010; PREECE; SHARP; ROGERS,
2015), entre outros, assim como de análises estatísticas da instituição
Gartner sobre sua utilização no mercado para qualificação como tema
atual (WILSON; HUIZEN; PRENTICE, 2013; MURPHY; WILSON;
MARITESS, 2014; WILSON; MARITESS, 2015);
b. Levantamento de trabalhos de outros autores, a exemplo de (FELKER;
SLAMOVA; DAVIS, 2012; FERREIRA; SHARP; ROBINSON, 2012;
JURCA; HELLMANN; MAURER, 2014; OVAD; LARSEN, 2015) nos
quais foram estudadas e/ou realizadas integrações do método ágil
SCRUM e UX design. Esta etapa se baseia nos procedimentos
propostos por Kitchenham (2004) para revisão sistemática por
pesquisador individual.
i. Definição do protocolo de pesquisa;
ii. Definição das questões de pesquisa;
iii. Especificação de critérios para inclusão ou exclusão de

trabalhos;
iv. Definição da estratégia de pesquisa;
v. Definição de dados a serem extraídos de cada estudo

encontrado, incluindo dados qualitativos;

15

vi. Manutenção de relação de estudos mantidos e excluídos da

revisão sistemática;
vii. Sintetização de cada estudo em mapas mentais (BURZAN,

1974), como etapa intermediária, com o objetivo de facilitar a
extração e comparação de informações acerca de cada estudo,
assim como facilitar a identificação de padrões.
2- Análise comparativa dos trabalhos encontrados e sintetizados na
revisão sistemática com base no seguinte processo:
a. Releitura dos mapas mentais desenvolvidos na etapa anterior com
apresentação de informações, em formato de tabela, sobre cada
estudo analisado,
b. Comparação e identificação de similaridades e distinções nas táticas
apresentadas no item 2.a;
c. Apuração sobre quais táticas mais utilizadas, com base na
amostragem de estudos e similaridades/distinções destacados no item
2.b;
3- Desenvolvimento da abordagem:
a. Construção de uma abordagem para integração adotando as táticas
que geraram os melhores resultados destacados no item anterior;
b. Utilização (se viável) de método(s), técnica(s) e/ou ferramenta(s)
encontrada(s) em outros estudos para complementar a abordagem de
integração;
c. Aplicação do framework de comunicação, metamodelo (BANDLER;
GRINDER, 1975), às atividades ou etapas da abordagem onde houver
comunicação entre membros de equipes e/ou clientes;
d. Apresentação da abordagem estruturada com fornecimento de
metamodelo de comunicação adaptado à estrutura de um processo
ágil de desenvolvimento.
4- Experimentação e validação da abordagem;
a. Realização de um workshop e sessão de desenvolvimento de software
WEB com voluntários, seguindo as seguintes etapas:
i. Planejamento do workshop a ser realizado com base nos

resultados obtidos da análise comparativa;
ii. Definição de escopo do software WEB a ser desenvolvido;
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iii. Definição de pré-requisitos para filtragem dos voluntários;
iv. Seleção

de ambiente e definição das configurações do

experimento;
v. Solicitação da participação de estudantes voluntários, com

conhecimento em UX Design e no método SCRUM de
desenvolvimento;
vi. Realização de duas palestras, explicando sobre os conceitos a

serem utilizados de SCRUM, UX Design e do metamodelo
linguístico, a abordagem aplicada e o escopo do software a ser
desenvolvido;
vii. Aplicação do experimento por meio de um workshop onde os

alunos convidados deverão desenvolver um projeto WEB
usando a abordagem proposta neste trabalho;
viii. Coleta, análise e desenvolvimento do relatório de resultados,

com base nos critérios estabelecidos no item 2.B desta seção;
b. Elaboração de relatório sobre o experimento, com conclusões obtidas
e dissertação dos seguintes pontos:
i. Aplicabilidade da abordagem proposta;
ii. Eventuais melhorias necessárias para a abordagem;
iii. Aspectos que poderão fazer parte de futuros estudos no

assunto.
c. Realização de entrevistas com profissionais do mercado com
experiência em SCRUM e/ou UX Design, seguindo as seguintes
etapas:
i. Planejamento da entrevista a ser realizada com base nos

resultados obtidos da análise comparativa e dos workshops
realizados;
ii. Definição de informações a serem coletadas e estruturação de

questionário;
iii. Definição de pré-requisitos para seleção de entrevistados;
iv. Seleção de ambiente para entrevistas;
v. Solicitação da participação de profissionais do mercado na

entrevista;
vi. Coleta de dados sobre o perfil do entrevistado;
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vii. Apresentação da abordagem proposta e de resultados obtidos

durante os workshops realizados;
viii. Coleta de dados sobre a opinião do entrevistado acerca da

abordagem e verificação de experiência do entrevistado com
integração SCRUM + UX Design.
ix. Análise dos resultados obtidos e desenvolvimento de relatório.

1.5

Organização do texto
Na seção 2, fundamentação teórica, serão apresentados fundamentos e

diretrizes do procedimento da revisão sistemática, instruções normativas e padrões
de usabilidade, juntamente com a base conceitual sobre design da interação, UX
Design, SCRUM e metamodelo de comunicação.
A seção 3, estado da arte, apresenta os trabalhos que inspiraram diretamente
o objetivo desta pesquisa: elaborar uma abordagem de integração entre SCRUM e
UX Design sob a perspectiva do desenvolvimento de aplicações web. Serão
relacionados nesta seção estudos e táticas de outros autores nesta temática.
Na seção 4, abordagem de integração SCRUM x UX Design, será apresentado
um estudo comparando as principais abordagens de cada autor que considerou o
problema desta pesquisa e seus resultados passarão por uma análise apoiada nos
critérios definidos no método de trabalho. Além disso, esta seção discorrerá sobre o
processo de construção da abordagem, quais partes do ciclo de engenharia de
software e do ciclo de engenharia de usabilidade serão atendidos por ela, como
poderá ser aplicada, em que contexto e quais adaptações podem ser necessárias
para sua aplicação.
Já as seções 5 e 6, sobre experimentação e validação, tratarão da definição de
escopo e planejamento dos experimentos que serão realizados, definição de
ambiente, cenário, público e critérios para validação da abordagem, conforme
definido na seção 1.4 sobre o método de trabalho, nos contextos acadêmico e
industrial, respectivamente. Ao final de cada uma das seções, será apresentada a
análise dos resultados obtidos com base nos mesmos critérios usados para analisar
as táticas usadas por outros autores, conforme também descrito na seção anterior,
do método de trabalho.
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Por fim, a seção 7, conclusões, aborda as considerações finais sobre o
presente trabalho e sugestões de trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta seção serão apresentados os trabalhos utilizados como base conceitual
para a elaboração do presente trabalho.
2.1

Métodos ágeis: SCRUM
O

método

desenvolvimento

SCRUM
de

é

software

um

dos

utilizados

mais

populares

atualmente.

métodos

Seu

ágeis

processo

de

possui

características adaptativas, iterativas, rápidas, flexíveis, de melhoria contínua e
retroalimentação, tendo sido estruturado de modo a fornecer entregas eficazes e
significantes para os usuários em termos de proposta de valor durante o projeto
(SCRUMSTUDY, 2013).
O método SCRUM possui três papéis principais e centrais para viabilização de
sua execução, que serão considerados para o desenvolvimento deste trabalho, são
eles: Dono do produto (Product Owner), Gerente do SCRUM (SCRUM master) e o
Time de Scrum (SCRUM Team - equipe de desenvolvimento). O detalhamento das
características de cada papel, segue abaixo, conforme definições estabelecidas em
Scrumstudy (2013):
• Dono do produto (Product Owner) é a pessoa responsável por auxiliar na
geração do máximo valor para o negócio no projeto.

Deve articular os

requisitos do cliente e manter a justificativa do projeto para o negócio. Este
papel representa a voz do cliente.
• Gerente do SCRUM (SCRUM master) é um facilitador que deve assegurar
que o time de SCRUM está provido de um ambiente favorável ao
desenvolvimento bem-sucedido do projeto. Este papel é responsável por
guiar, facilitar e ensinar práticas de SCRUM a todos os envolvidos no
projeto, devendo manter o time livre de impedimentos, assegurando que o
processo seja seguido.
• Time de SCRUM (SCRUM Team - equipe de desenvolvimento) é um
grupo ou time de pessoas responsáveis por entender os requisitos
especificados pelo Dono do produto e desenvolver os incrementos do
produto (partes entregáveis e funcionais do software).
Existem outros papéis secundários, que não são obrigatórios, porém, serão
abordados apenas os papéis essenciais e principais no escopo deste trabalho. Na
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Figura 1, descreve-se por meio de uma imagem o funcionamento das relações entre
os papéis essenciais do SCRUM, como estas se dão e também atividades típicas
desempenhadas por cada um.
Figura 1 - Organização das relações e papéis em SCRUM

Fonte: Traduzido/adaptado de Scrumstudy (2013).

Uma das características mais marcantes do SCRUM é o uso de times
multifuncionais, auto-organizados e com poder de decisão para se organizar e dividir
suas atividades em ciclos concentrados de trabalho (iterações de desenvolvimento),
conhecidas como Sprints.
O ciclo de atividades no desenvolvimento com SCRUM é iterativo, não linear,
seu processo requer apenas a documentação mínima necessária, é centrado no
cliente, auto-organizado, com gestão descentralizada, permite mudanças e prevê
liderança colaborativa. Seus macroprocessos são apresentados na Tabela 1, tal
como originalmente apresentados no idioma inglês no SCRUM Body of Knowledge
(SCRUMSTUDY, 2013), traduzidos por este autor para a língua portuguesa.
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Tabela 1 - Relação dos processos do SCRUM e respectivas descrições
Fase
•
•
•
•
1- Iniciar

•
•
•
•
2- Planejar e
Estimar

•
•
•

•
•
3- Implementar
•
•

4- Rever e
Recapitular

•

•

•
5- Incrementos
(Releases)

•

Processos
Criar a visão do projeto - a partir da reunião com os responsáveis
(stakeholders) do projeto;
Identificar os papéis de SCRUM Master e cliente (Stakeholder);
Formar time de SCRUM pelo dono do produto;
Desenvolver as Épicas (Epics) – Histórias do usuário (user stories)
podem ser escritas durante todo o projeto. Nos estágios iniciais, possuem
funcionalidades de alto nível, sendo definidas como Épicas. Como
geralmente são muito grandes para serem desenvolvidas durante uma
única Sprint, são divididas em histórias menores.
Definir o backlog (lista empilhada) priorizado do produto – lista
ordenada e priorizada de funcionalidades a serem desenvolvidas;
Conduzir planejamento das releases - incrementos que serão liberados
para o cliente com base nas user stories e no backlog priorizado;
Criar as histórias do usuário (user stories) - onde define-se quem faz o
quê, com quais motivações, como deseja fazê-lo e qual resultado espera;
Aprovar, estimar e entregar as histórias do usuário com o dono do
produto;
Criar tarefas – com base nas histórias aprovadas, quebrando-as em
tarefas;
Estimar tarefas – através de reunião com o time para realização de
estimativas de tempo para finalização de cada tarefa;
Criar backlog de sprints (fases de implementação de código) – time de
SCRUM realiza reuniões de planejamento de sprints onde se cria o
Backlog de Sprints;
Criar incrementos do software a serem entregues;
Conduzir reuniões diárias – momento focado com tempo cronometrado,
onde o time de SCRUM se alinha sobre o que está sendo feito e informa
eventuais impedimentos/problemas que possam estar ocorrendo;
Revisar backlog priorizado do produto – com base nas reuniões,
atualiza-se o backlog;
Realizar reunião SCRUM de SCRUMs – necessária apenas caso se
esteja trabalhando em um projeto de grandes proporções, onde há vários
sub-processos de SCRUM dentro de um macroprocesso de SCRUM, serve
para rastreamento de progressos e impedimentos/problemas;
Demonstrar e validar Sprint – o time apresenta os incrementos ao dono
do produto, que sejam relevantes para os clientes, onde o dono do produto
deverá revisar e aprovar ou não os incrementos desenvolvidos;
Fazer retrospectiva da Sprint – realiza-se uma reunião entre o SCRUM
master e a equipe, onde são discutidas lições aprendidas durante a Sprint.
Esta informação é documentada e aplicada em futuras sprints. Como
resultado, melhorias podem ser feitas no projeto e no processo;
Entregar incrementos – realiza-se a entrega de incrementos funcionais e
relevantes para o cliente, o que sinaliza o término de uma Sprint;
Fazer retrospectiva do projeto – Ao terminar as iterações de
desenvolvimento, é realizada esta reunião, onde é sinalizada a conclusão
do projeto, identificando, documentando e internalizando lições aprendidas.
Geralmente estas lições geram um documento com funcionalidades a
serem aprimoradas em um projeto futuro.

Fonte: Traduzido/adaptado de (SCRUMSTUDY, 2013).
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Na Figura 2, é apresentada a estrutura básica de um processo típico de
desenvolvimento com SCRUM e seu fluxo de funcionamento.
Figura 2 - Típico processo de SCRUM

Fonte: Traduzido/adaptado de SBOK Guide (2013).

Conforme é possível observar na Figura 2, o ciclo onde ocorre o
desenvolvimento com SCRUM é iterativo e incremental, ou seja, cíclico. O momento
onde se desenvolvem os “entregáveis”, que dura em média 2-4 semanas, é
conhecido como Sprint. Cada iteração ou Sprint é composta pelas etapas de análise,
projeto, implementação e teste – isto permite que ao longo do processo de
desenvolvimento, correções, problemas ou mudanças de objetivo possam ser
incorporadas ao produto oferecendo menor custo e risco para o projeto quando
comparado

a

um

processo

tradicional

de

desenvolvimento

sequencial

(SCRUMSTUDY, 2013).
A abordagem a ser descrita neste trabalho tem como foco os processos
relacionados à fase de análise: 1-Iniciar e 2-Planejar e Estimar (e.g. criação da
visão do projeto, das user stories e critérios de aceitação) e os processos
relacionados à fase de teste: 4-Rever e Recapitular (e.g. Demonstração e validação
da Sprint) descritos na Tabela 1. Apenas os processos acima serão considerados
pois

estes

representam

momentos

nos

quais

há

maior

interação

entre

desenvolvedores e designers, havendo intersecção entre seus processos de
trabalho. Os processos relacionados às fases de desenvolvimento e entrega (3Implementar e 5-Incrementos, respectivamente) não requerem adaptações, pois
cada time deve realizar suas respectivas atividades seguindo o processo SCRUM.
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2.2

Normas de usabilidade ABNT/NBR 9241:2011 e ISO/TR 16982:2014
Amplamente utilizado ao longo deste trabalho, o termo usabilidade trata de

uma vasta área de estudo, podendo possuir diferentes interpretações de acordo com
o contexto no qual está sendo aplicado, portanto, entendeu-se como necessária a
adoção de uma definição padronizada sobre este termo, sendo utilizada a definição
de usabilidade tal como definido pela ABNT/NBR 9241-11:2011:
“Medida na qual um produto pode ser usado por usuários
específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia,
eficiência e satisfação em um contexto de uso específico. ”
Por ser uma área nova ainda, existem discussões acerca de qual seria a
melhor definição para usabilidade. Esta definição da ABNT/NBR 9241-11 foi
avaliada como uma definição promissora em pesquisas com praticantes (LAW et al.,
2009).
A norma ABNT NBR 9241:2011 define algumas atividades chave básicas e
respectivos documentos necessários para a implementação de um processo de
usabilidade, conforme apresentado na Figura 3.
Figura 3 - Atividades de usabilidade e documentos associados

Fonte: Adaptado de ABNT (2011).

A partir da leitura desta norma, foi possível observar atividades e documentos
necessários à um ciclo de engenharia de usabilidade.
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Infere-se que a correta classificação dos métodos de usabilidade ajuda no
entendimento de sua utilidade dentro do processo de desenvolvimento e, por
consequência, na abordagem a ser descrita. Também pode-se dizer que facilita a
escolha sobre quais métodos podem ser utilizados assim que definido o contexto do
projeto UX.
Para atingir este objetivo observou-se a norma ISO/TR 16982:2014 que
categoriza

métodos

de

usabilidade,

descrevendo

se

há

necessidade

do

envolvimento direto de usuários com uma breve descrição sobre cada categoria,
conforme apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 - Resumo dos Métodos referenciados pela norma ISO/TR 16982:2014

Método de usabilidade

Envolve
diretamente
usuários?

Breve descrição de cada método

Observação dos usuários

S

Coleta de informações, de forma precisa e
sistemática, sobre o comportamento e o
desempenho dos usuários, no contexto de tarefas
específicas durante a atividade do usuário.

Medições relacionadas a
desempenho

S

Coleta de medições de desempenho quantificáveis,
a fim de compreender os impactos das questões de
usabilidade.

Análise de incidentes
críticos

S

Coleta sistemática de eventos específicos (positivos
ou negativos).

Questionário

S

Métodos de avaliação indireta que coletam as
opiniões dos usuários sobre a interface com o
usuário em questionários predefinidos.

Entrevista

S

Similar a questionário, com maior flexibilidade e que
envolvem a interação face-a-face com o
entrevistado.

S

Envolve a presença de usuários verbalizando
continuamente suas ideias, crenças, expectativas,
dúvidas, descobertas etc., durante o uso do sistema
em teste.

S

Métodos que permitem que diferentes tipos de
participantes
(usuários,
desenvolvedores
de
produtos e especialistas em fatores humanos etc.)
colaborem na avaliação ou no projeto de sistemas.

Baseados em criatividade

S/N

Métodos que envolvem o levantamento de novas
características de produtos e sistemas, geralmente
extraídas de interações de grupo. No contexto das
abordagens centradas no ser humano, os membros
de tais grupos são normalmente os usuários.

Baseados em documentos

N

Exame de documentos existentes realizado pelo
especialista em usabilidade para formar um
julgamento profissional sobre o sistema.

Pensamento em voz alta

Projeto e avaliação
colaborativos
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Abordagens baseadas em
modelos

N

Utilização de modelos que são representações
abstratas do produto avaliado para permitir a
previsão do desempenho dos usuários.

Avaliação por especialista

N

A avaliação baseia-se no conhecimento, na
especialização e na experiência prática em
ergonomia do especialista em usabilidade.

N

Algoritmos focados em critérios de usabilidade ou
que utilizam sistemas baseados em conhecimento
ergonômico que diagnosticam as deficiências do
produto em comparação com regras predefinidas.

Avaliação automatizada

Fonte: Adaptado de ABNT ISO/TR: 16982 (2014).

A seguir, serão detalhados dois conceitos centrais em termos de usabilidade, o
projeto da interação e o projeto (design) baseado na experiência do usuário. Sua
conceituação e compreensão se fazem necessárias para se definir quais aspectos
deverão ser trabalhados pela abordagem a ser descrita.
2.3

UX design
Embora tenha havido grande interesse ao longo dos anos sobre o assunto UX

design, relatos de autores como Law et al. (2009) demonstram certa dificuldade em
se chegar a um acordo sobre o real escopo e natureza de UX.
Existem diversas razões pelas quais é difícil chegar-se a uma definição final
para o significado do termo, dado que UX é associado a diversos conceitos,
dinâmicas, incluindo experiências emocionais, hedônicas, entre outros. Esta
dificuldade é verificada em estudos como o de Law et al. (2009) onde verificou-se
entre diversos pesquisadores e profissionais envolvidos em uma pesquisa sobre UX
onde indagou-se qual seria a melhor e mais aceita definição para o termo. Neste
mesmo estudo, verificou-se que a definição trazida pela norma ISO 9241-210 (ISO,
2008) está aderente com a percepção dos profissionais e acadêmicos pesquisados
em seu trabalho. A norma citada conceitua UX Design como sendo a percepção e
resposta de uma pessoa que resulta do uso ou uso antecipado de um produto,
sistema ou serviço.
Outra definição, dada por Nielsen e Norman (2014) a UX Design: um
arcabouço de conceitos e métodos que englobam todos os aspectos da interação do
usuário com a empresa, seus serviços e seus produtos. Os autores definem quais
aspectos mais importantes devem ser considerados em UX:

Usabilidade,

Funcionalidade, Estética, Conteúdo, Visual e sensação, e Apelo emocional.
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Dado o exposto, fica claro que o tema “UX design”, engloba um amplo espectro
de conceitos; portanto, faz-se necessária a identificação de qual subconjunto de
conceitos relacionados a UX é foco desta pesquisa.
Observando os aspectos citados por Nielsen e Norman (2014) em seu trabalho
e analisando o objetivo da abordagem a ser proposta neste trabalho, que envolve
gerar melhor experiência para o usuário, faz-se necessária a compreensão de
tópicos como usabilidade e projeto da interação, que se baseiam na ideia de projetar
produtos para serem eficazes, eficientes e satisfatórios.
Tais conceitos são definidos como o projeto de um produto que pode ser usado
por usuários específicos para se atingir objetivos específicos de modo efetivo,
eficiente e satisfatório em um contexto de uso específico (HENRY; ABOU-ZAHRA;
WHITE, 2010; ABNT, 2011).
O presente trabalho leva em consideração os aspectos supracitados, que no
contexto de UX Design, são tratados pela disciplina do projeto da interação,
conhecida pela expressão advinda da língua inglesa: “Interaction Design”, no que
tange a área de IHC.
Faz-se necessário salientar que o tema de usabilidade também possui outra
visão, que embora não seja o foco deste trabalho, está relacionada a classificação
de fatores de usabilidade, tais como: facilidade de aprendizado, memorização,
eficiência, satisfação subjetiva do usuário, entre outros (KERZAZI; LAVALLEE, 2011;
NIELSEN; NORMAN, 2014).
No presente trabalho foi dado maior foco à usabilidade em temos do projeto de
um produto que pode ser usado, visando atender e respeitar recomendações já
consolidadas ao longo do tempo, advindas de especialistas da área (NIELSEN,
1992; NIELSEN, 1993; NIELSEN; NORMAN, 2014).
A partir do diagrama contido na Figura 4, pode-se ter uma ideia mais clara
acerca do enquadramento do presente trabalho no contexto de UX Design,
principalmente no tocante às duas disciplinas citadas. Também é possível observar
no diagrama os inter-relacionamentos existentes entre outras disciplinas e UX.
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Figura 4 - Diagrama de disciplinas que compõem UX.

Fonte: Traduzido e adaptado de Teixeira (2014).

Na Figura 4, a área hachurada ilustra como o presente trabalho se enquadra
nas disciplinas que compõem UX Design. O subconjunto ilustrado pelas hachuras
também contém a engenharia de usabilidade, definida por (NIELSEN, 1993) como
um conjunto de atividades que devem ocorrer durante todo o ciclo de vida de um
produto, ressaltando que muitas delas ocorrem em estágios iniciais, até mesmo
antes do projeto da interface propriamente dita.
Segundo Preece, Sharp e Rogers (2015), o projeto da interação usuáriosistema pode ser definido como sendo o desenvolvimento de produtos interativos
que suportem a forma como as pessoas se comunicam e interagem entre si no seu
dia a dia, tanto pessoal como profissionalmente.
Dado o fato de a comunicação permear todos os tipos de interação, Preece,
Sharp e Rogers (2015) indicam que o projeto da interação é fundamental para todas
disciplinas, campos e abordagens que se envolvam com o desenvolvimento de
sistemas interativos de software para as pessoas.
O projeto da interação, portanto, possui papel central na experiência do usuário
(UX Design), pois trata sobre como ocorrerão os comportamentos programados de
um software e como este pode ser usado pelas pessoas no mundo real. As
disciplinas acadêmicas, práticas de projeto/design e campos interdisciplinares que
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se relacionam em um projeto de interação são demonstrados na Figura 5 para
maior detalhamento.
Figura 5 - Relações e contribuições interdisciplinares de projeto da interação

Fonte: Adaptado de Preece et al. (2015). Legenda: Setas duplas significam sobreposição.

Teixeira (2014) cita em seu livro vários métodos e entregáveis relacionados ao
projeto da interação. Dentre os entregáveis citados, que auxiliam nas definições
iniciais de um projeto de interação e usabilidade, selecionou-se dois: personas e
user stories. Esta seleção foi feita pois são métodos já conhecidos e utilizados no
processo de desenvolvimento SCRUM, conforme já citado anteriormente na seção
2.1 Métodos ágeis: , além de terem sido utilizados com resultados positivos, por
outros autores em estudos com abordagens e/ou tentativas de integração, a
exemplo de (FERREIRA; SHARP; ROBINSON, 2012; CHOMA; ZAINA; SILVA DA
SILVA, 2015).
Segundo Aquino Jr. e Filgueiras (2005), Aquino Jr. (2008), Barbosa e Da Silva
(2010) e O’Connor (2011), personas são personagens fictícios (arquétipos) que
representam um grupo de típicos usuários reais do sistema. Personas possibilitam a
construção de suposições e conhecimento sobre os usuários, por meio de uma
linguagem de comum entendimento para a equipe. Para construção de uma
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persona, faz-se necessário definir informações como sua identidade, objetivos,
habilidades, tarefas, relacionamentos, necessidades e expectativas.
Já no caso das user stories, comumente usadas em métodos de
desenvolvimento ágil, segundo Teixeira (2014), são um detalhamento de cada tarefa
que um usuário (que pode ser representado por uma persona) deseja cumprir ao
interagir com o produto, sendo útil para lembrar a equipe de desenvolvimento sobre
as motivações que levam o público a utilizar determinadas funcionalidades do
produto e a maneira como procederão para utilizá-las.
As user stories servem como base para os momentos relacionados à análise
no SCRUM, conforme já citado, tendo papel central na elaboração dos requisitos e
também na definição dos critérios de avaliação e aceitação do processo (garantia da
qualidade) (SCRUMSTUDY, 2013).
Tabela 3 - Modelo e exemplo de user story
Modelo

Como uma <papel/pessoa> eu
<benefício>.

deveria <requisito>, para

que

Exemplo

Como um administrador do banco de dados, eu deveria poder reverter
um certo número de atualizações de banco de dados para que a versão
desejada dos dados seja restaurada.

Fonte: Adaptado de Scrumstudy (2013).

Klement (2013) realizou pequenas adaptações na forma como uma user story
é geralmente escrita, vide modelo na Tabela 3, com o objetivo de reduzir
ambiguidades e suposições advindas da ausência de contexto de uso em uma user
story, de acordo com seu formato originalmente proposto (SCRUMSTUDY, 2013).
Esta redução de ambiguidades e suposições é feita por meio da inserção do
papel que desempenha determinadas tarefas (descritas na user story) de modo
contextualizado, propondo que a escrita da user story, chamada de job story (história
de trabalho), siga a estrutura:
Quando _______ (evento ou situação)
Eu quero _______ (causa - motivação)
Então eu posso ________ (efeito/funcionalidade/resultado desejado).
Exemplo de utilização baseado na plataforma de vendas online eBay:
“Quando um comprador (persona) já possui uma aposta em
um produto (evento ou situação - contexto), fica ansioso para
não perder o temporizador de sua aposta e deseja receber

30

notificações sobre o status de sua aposta (causa - motivação),
para que ele possa ter tempo suficiente para avaliar e atualizar
sua aposta (efeito/funcionalidade/resultado desejado).”
Segundo o autor, quando uma tarefa é colocada no formato tradicional de uma
user story, não há espaço para questionamentos como “Por quê?”; deste modo,
trava-se uma sequência de ações sem um contexto bem determinado. Outros
autores observaram o mesmo problema e sugeriram adaptações no mesmo sentido
(CHOMA; ZAINA; SILVA DA SILVA, 2015).
Estas adaptações serão úteis para descobrir as motivações da persona a que
se propõe o software, dado que motivação e contexto são aspectos fundamentais
para uma boa avaliação da usabilidade de um software e um bom projeto da
interação. Desta forma mantém-se os aspectos funcionais descritos na história,
incluindo motivações, contexto de uso e papéis definidos através de personas
(KLEMENT, 2013).
Pretende-se utilizar o modelo sugerido por Klement (2013) ao invés do modelo
original das histórias proposto em Scrumstudy (2013) como parte das adaptações
sugeridas pela abordagem. A escolha foi feita por corroborar com o objetivo de
unificação dos métodos principalmente pelo fato de considerar o contexto de uso
(não contemplado no modelo original), algo necessário para as definições de metas
de usabilidade e até sua posterior avaliação. Diversos estudos, em outra revisão
sistemática realizada por Silva et al. (2011), apontam também para a necessidade
de incluir usabilidade nas user stories, corroborando com a escolha pelo modelo
citado para a abordagem.
Também é recomendável a utilização de prototipagem de baixa fidelidade, pois
é necessário haver entendimento mútuo entre designers e desenvolvedores sobre o
que será desenvolvido, de modo a minimizar problemas com a integração (SILVA et
al., 2011; FERREIRA, 2012; FERREIRA; SHARP; ROBINSON, 2012). Esta opção
pela adoção de personas, job stories e desenvolvimento de protótipos de baixa
fidelidade foi feita para se ter técnicas de UX com diferentes níveis de formalidade,
de modo que uma complemente a outra (NIELSEN, 1993; BARBOSA; DA SILVA,
2010; JIA; LARUSDOTTIR; CAJANDER, 2012).
A técnica de desenvolvimento de protótipos de baixa fidelidade permite a
criação de protótipos de maneira rápida e barata. Consiste basicamente em se
desenvolver um esboço simples, em papel ou em computador, da tela do software a
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ter sua usabilidade testada. Sempre haverá um ator simulando o usuário para testar
o protótipo e outro ator simulando o papel do computador (LIU; KHOOSHABEH,
2003; PERNICE, 2016; NIELSEN; NORMAN).
Este tipo de técnica foi escolhido por diversas razões, como: requer menos
tempo para preparo, permitindo que haja mais tempo para o design do sistema;
mudanças e ajustes podem ser feitos de maneira fácil e rápida; há menos pressão
para o usuário, pois não se tem ideia do tempo necessário para criação do protótipo;
existe menos resistência às mudanças; stakeholders reconhecem prontamente que
não se trata do trabalho final, entre outras (LIU; KHOOSHABEH, 2003; PERNICE,
2016).
Figura 6 - Exemplo de protótipo de baixa fidelidade em papel

Fonte: Extraído de postagem em blog “Paper Prototyping Training Video” de Nielsen e Norman.

Uma vez definidas as ferramentas de UX design que serão utilizadas no projeto
da interação do software, para gerar maior nível de usabilidade, faz-se necessário
verificar como pode ser compatibilizada, de modo a possibilitar integração, a
execução dos processos e atividades relacionadas ao método SCRUM com os
processos e atividades do ciclo de engenharia de usabilidade. O ciclo de engenharia
de usabilidade fornece possíveis métodos para aplicação das ferramentas de UX
citadas no processo de desenvolvimento. Para isto, assim como foram selecionados
processos do método SCRUM a serem considerados, entendeu-se como necessário
analisar e selecionar os processos que serão foco da abordagem no âmbito da
engenharia de usabilidade.
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2.4

Engenharia de usabilidade
A engenharia de usabilidade é definida como uma disciplina que provê, de

modo multidisciplinar, um conjunto de métodos e atividades a serem aplicados e
realizados, respectivamente, durante o processo de desenvolvimento de um
software, fornecendo características de usabilidade e por consequência, melhor
experiência em seu uso (user experience) (NIELSEN, 1993; MAYHEW, 1999).
Faz-se necessário entender e conceituar esta disciplina para auxiliar na
seleção de processos a serem compatibilizados de modo a manter conformidade
com normas e com a área de estudo.
Ambos autores citados destacam em seus estudos que atentar-se à
usabilidade durante todo o processo de desenvolvimento, principalmente em seu
início, torna verossímil a obtenção de diversos resultados positivos e benéficos, tais
como:
• Software com maior nível de
usabilidade

• Maior acurácia na entrada e
interpretação de dados

• Redução do ônus acarretado por

• Aumento da competitividade

mudanças de design, supressão

• Menor custo com suporte

de

• Maior nível de satisfação subjetiva

funcionalidades

desnecessárias

dos usuários

• Menor taxa de erros e custos com
treinamento
Com base no exposto, Nielsen (1993) propõe atividades para composição de
um ciclo de engenharia de usabilidade, quais sejam:
1. Conheça seu usuário
2. Realize uma análise competitiva

7. Aplique

diretrizes

e

análise

heurística

3. Defina as metas de usabilidade

8. Faça protótipos

4. Faça designs paralelos

9. Realize testes empíricos

5. Adote o design participativo

10. Pratique design iterativo

6. Faça o design coordenado da

11. Colete feedback de uso em

interface como um todo

campo

Mayhew (1999) também propõe um modelo para o ciclo de engenharia de
usabilidade tal como é apresentado na Figura 7. Seu modelo reúne e organiza
diversas atividades de usabilidade, guiando o trabalho de projetistas da experiência
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do usuário no desenvolvimento de soluções interativas. Seu ciclo engloba três fases
principais: Análise de requisitos, Design/avaliação/desenvolvimento e Instalação.
Ao analisar-se o ciclo proposto por Mayhew (1999) é possível notar que este
atende às atividades sugeridas por Nielsen (1993) e também está em conformidade
com a norma ABNT 9241 (ABNT, 2011), seguindo a mesma estrutura.
Figura 7 - Ciclo de Engenharia de Usabilidade de Débora Mayhew

Fonte: Extraído de Barbosa e da Silva (2010) – adaptado de Mayhew (1999).
Legenda: setas contínuas – Aplicações completas, setas pontilhadas – Aplicações simples

Este trabalho considera que o ciclo de engenharia de usabilidade proposto por
Mayhew (1999) é executado iterativa e ciclicamente ao longo do processo de
desenvolvimento, principalmente durante as fases de análise, embora possa ser
executado em outros momentos também (e.g. as setas pontilhadas na Figura 7 -
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Ciclo de Engenharia de Usabilidade de Débora Mayhew demonstram que certas
atividades podem ser “ignoradas” caso os itens anteriores já tenham sido definidos).
Traçando-se um paralelo, pode-se observar pontos de similaridade entre os
dois modelos apresentados por Nielsen e Mayhew: ambos demonstram ser
necessário definir elementos como perfil do usuário, metas de usabilidade, design de
protótipos, realização de testes e feedbacks do usuário.
Por outro lado, também é possível observar alguma complementariedade: Em
seu modelo, Nielsen (1993) propõe a aplicação de diretrizes e análise heurística,
que acaba complementando a atividade de avaliação interativa do protótipo proposta
por Mayhew (1999).
Na avaliação interativa, entende-se como necessário o uso métodos de
avaliação que exigem algum nível de envolvimento com o usuário final. Já no caso
da avaliação heurística, esta se classificaria como método que envolve apenas
especialistas e não usuário final, conforme definido em (ABNT, 2011; ABNT, 2014).
A análise ou avaliação heurística é composta por um conjunto de dez
heurísticas, que se traduzem em princípios ou boas práticas de usabilidade,
facilitando e guiando a busca por violações existentes em uma interface (NIELSEN,
1993; NIELSEN, 1995). São elas:
1- Visibilidade do status do Sistema

7- Flexibilidade e eficiência de uso

2- Compatibilidade do Sistema com

8- Estética e design minimalista

o mundo real

9- Auxílio

aos

usuários

para

3- Controle do usuário e liberdade

reconhecer, diagnosticar e corrigir

4- Consistência e padrões

erros

5- Prevenção de erros

10- Ajuda e documentação

6- Reconhecimento ao invés de
lembrança
A escolha pelo uso de avaliação heurística (NIELSEN, 1993; NIELSEN, 1995)
mostra-se importante dado que pesquisas, envolvendo diversos designers e
desenvolvedores, de diferentes países como Estados Unidos, China, França, Grécia,
Lituânia e África do Sul, sugerem maior necessidade de uso de técnicas mais
formais de avaliação de usabilidade, dado que existe o alto índice (53%-73%) de uso
de técnicas mais informais para o projeto da interação (JIA; LARUSDOTTIR;
CAJANDER, 2012).
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Entende-se que esta complementariedade agregou valor ao processo de
avaliação incluído na abordagem. Além disto, ao se considerar os ciclos de
engenharia

de

usabilidade,

é

necessário

dedicar

atenção

aos

aspectos

organizacionais pois estes também podem impactar a forma como ocorre o processo
de integração entre UX e SCRUM (FERREIRA; SHARP; ROBINSON, 2011;
FERREIRA; SHARP; ROBINSON, 2012).
Isto posto, surge a necessidade de saber como os ciclos de engenharia de
usabilidade descritos podem ser aplicados em contextos organizacionais distintos:
Nielsen (2006a; 2006b) descreve 8 estágios (Tabela 4) de maturidade da
experiência do usuário em organizações e o tempo estimado que uma organização
levaria para conseguir atingir cada um dos níveis.
Tabela 4 - Estágios 1 à 8 de maturidade corporativa em UX
Estágio
1- Hostilidade sobre a
usabilidade
(hostility towards usability)
2- Centrado no desenvolvedor
(developer centered UX)
3- UX experimental
(Skunkworks UX)
4- Orçamento dedicado para UX
(dedicated UX budget)
5- Usabilidade gerenciada
(managed usability)
6- Processo sistemático centrado
no usuário
(systematic user-centered-design
process)
7- Projeto integrado e centrado
no usuário
(integrated user-centered design)
8- Corporação centrada no
usuário
(user-driven corporation)

Descrição
Desenvolvedores simplesmente não
consideram ouvir as necessidades dos
usuários.
Equipe de projeto (design) confia apenas
na própria intuição.
Iniciativas isoladas de UX embora haja
dificuldade para se desenvolver
pesquisas de usabilidade ou contratação
de especialistas externos em UX.
Usabilidade já é planejada em orçamento
e levada mais à sério.
UX implantado na organização. Existe ao
menos um gerente de UX que já pensa
sobre usabilidade por toda a organização.
Qualidade da experiência do usuário já é
medida, não servindo apenas para
embelezar interfaces. Design iterativo já
pode ser observado na organização.
Utilização de pesquisas de campo e
informações sobre usabilidade para
determinar o que a empresa deve
construir.
A usabilidade afeta a estratégia
corporativa, tomada de decisão e outras
atividades além dos projetos de
interfaces. (“Nirvana de UX”)

Tempo para o
próximo estágio
Pode levar
décadas
2-3 anos
2-3 anos

2-3 anos
6-7 anos

6-7 anos

6-7 anos

Aprox. 20 anos

Fonte: Adaptado de (NIELSEN, 2006 a; NIELSEN, 2006 b).

Estes níveis de maturidade em usabilidade serão utilizados para a adequada
seleção de atividades (dos ciclos de engenharia de usabilidade) para a composição
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da abordagem, foco deste trabalho, de modo que atendam à estrutura
organizacional existente no contexto em que for aplicada.
Ao se ponderar sobre quem são os envolvidos nos processos de projeto da
interação/usabilidade de um sistema, processo de desenvolvimento e como se dão
suas relações, atina-se que os projetistas precisam de informações sobre os
usuários, tecnologias e as interações entre estes para poderem projetar experiências
de uso efetivas, sendo basilar saber como as pessoas agem e reagem a eventos e
como interagem entre si. Outrossim, existe a necessidade de se entender sobre
áreas como psicologia, estética e arte, por exemplo. Já os desenvolvedores, por sua
vez, precisam dispor de entendimentos sobre questões técnicas, de negócio, de
desenvolvimento e até de marketing.
Tais exigências, advindas de áreas distintas, tornam necessária a utilização de
times multidisciplinares para o desenvolvimento de software. Dado este cenário
multidisciplinar, quanto maior o time, mais difíceis se tornam as atividades de
comunicação por conta das diferentes áreas de formação e formas de pensamento
das pessoas envolvidas, uma vez que diferentes times e pessoas podem ter
maneiras totalmente variadas de falarem sobre a mesma coisa, gerando diversos
problemas

relacionados

à

comunicação,

que

atingem

o

processo

de

desenvolvimento e seu produto final (PREECE; SHARP; ROGERS, 2015).
2.5

Comunicação: Metamodelo linguístico
Os autores Carroll (2003) e Barbosa e da Silva (2010 citam a forma como a

comunicação é entendida e avaliada no contexto da disciplina de IHC. São quatro as
perspectivas sob as quais estas interações ocorrem:
1. Transmissão de dados – em um sistema
2. Conversa usuário-sistema
3. Usuário utilizando computador como ferramenta
4. Mídia - comunicação entre usuários ou a comunicação designer-usuário.
Adicionalmente são citadas técnicas de avaliação desta comunicação, a
exemplo da avaliação de comunicabilidade. Nestes casos e nesta área de estudos, a
comunicação é entendida como uma meta-mensagem e é estudada pelas
engenharias cognitiva e semiótica que caracterizam a interação usuário-sistema
como um caso particular de comunicação humana mediada por sistemas.
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É importante frisar que neste trabalho não é este o conceito de comunicação a
ser considerado, mas sim o conceito de comunicação que envolve a área de
programação neurolinguística, que agrega conhecimento para esta pesquisa.
Bandler e Grinder (1975) definem que a linguagem serve como um sistema
representacional para a experiência humana, que é muito rica e complexa. Dado o
fato de ser um sistema representacional, ou seja, um modelo, infere-se que a
linguagem usada na comunicação apenas represente um ponto de vista do
comunicador com relação ao que se observa.
Uma importante pressuposição acerca do processamento mental usado na
psicologia e na linguística: O que ocorre em nossa cabeça a respeito de um evento,
não compreende o evento em si, mas apenas uma percepção deste evento, assim
como um “mapa” não é de fato o “território” que ele representa, o “mapa” é algo
advindo de uma percepção. O “território” em si, existe como uma realidade externa;
esta conclusão leva ao entendimento de que existem dois níveis de fenômenos: a
realidade factual externa e a realidade subjetiva interna. Não se pode representar o
mundo externo exatamente “como ele é”, dado que a realidade é inabarcável
(BODENHAMMER; HALL, 1999).
Partindo do princípio que os seres humanos operam através de suas
percepções individuais do mundo, é notável que este processo de “modelagem” e
“abstração” ocorre tanto no “recebimento” como na “emissão” de informações por
um ser humano, na comunicação de seus sentimentos, vontades e desejos
(BANDLER; GRINDER, 1975; BODENHAMMER; HALL, 1999).
A partir do ponto de vista da linguística, é possível evidenciar bloqueios
(omissões, generalizações e distorções) que as próprias pessoas impõem sobre sua
visão do “território” por conta de suas interpretações. Isto ocorre pelo fato de tais
opções e oportunidades não estarem disponíveis no modelo de comunicação desta
mesma pessoa, em seu “mapa” (BANDLER; GRINDER, 1975).
A grande dificuldade ocorre no momento em que o comunicador tem uma
percepção pouco “rica” e focada em detalhes do que está observando, gerando
problemas em sua comunicação e consequentemente, dificultando o entendimento
de seu interlocutor. Com os objetivos de tornar evidente para as pessoas que estão
tomando as melhores atitudes com base naquilo sobre o que possuem “ciência” (em
seus mapas) e ajudá-las a ampliar esta percepção, foi proposto por Bandler e
Grinder (1975) o metamodelo linguístico, que deve ser adotado nas etapas de
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comunicação da abordagem a ser proposta neste trabalho, onde são identificados os
mecanismos que geram generalização, omissão e distorção, deixando a
comunicação mais clara, detalhada, objetiva e mais próxima da realidade factual
(“território”).
Detalham-se abaixo as três categorias:
• Generalização: processo pelo qual elementos do modelo usado na
comunicação destacam-se da experiência original representando uma
grande categoria na qual a experiência se encaixa.
(e.g. dada uma experiência onde se entendeu que fogo é perigoso, qualquer
outra experiência similar envolvendo fogo passa a ser entendida como
perigosa).
• Omissão: processo pelo qual se reduz ou se abstrai a realidade colocandoa em proporções mais “confortáveis” para o observador.
(e.g. quando o interlocutor pensa que já se sabe sobre o que está se
falando, não sendo necessário fornecer detalhes).
• Distorção: processo pelo qual permitem-se mudanças nas informações
advindas da experiência sensorial.
(e.g. criação de uma suposição fantasiosa, sem fundamentação, pode
preparar para uma situação antes dela ocorrer de fato).
Estes aspectos de comunicação (descritos pelo modelo quando no contexto de
desenvolvimento

de

software)

podem

ser

problemáticos,

por

impactarem

negativamente as etapas que mais envolvem comunicação (e.g. elicitação de
requisitos e testes/verificação de qualidade) generalizando funcionalidades que
deveriam ser específicas, omitindo funções ou características cruciais para o produto
e/ou distorcendo percepções acerca do processo que está sendo suportado pelo
software, distorcendo assim suas características e o seu funcionamento.
Na literatura investigada durante este trabalho, a exemplo de (FERREIRA;
SHARP; ROBINSON, 2011; FELKER; SLAMOVA; DAVIS, 2012; FERREIRA;
SHARP; ROBINSON, 2012; JURCA; HELLMANN; MAURER, 2014; OVAD;
LARSEN, 2015), não foram encontradas evidências da utilização de uma estrutura
como a citada para detalhamento e validação das comunicações durante os
processos de desenvolvimento; deste modo, erros de comunicação podem ocorrer.
Espera-se que o uso deste metamodelo, melhore a comunicação entre
desenvolvedores, clientes e UX designers, e que os erros de comunicação descritos
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sejam coibidos por meio do consequente aumento de detalhamento e especificação
das mensagens trocadas. A melhora na comunicação entre UX designers e
desenvolvedores é benéfica, dado que cada grupo de profissionais possui diferentes
prioridades, objetivos, processos, etc., assim sendo, uma boa comunicação auxilia
no processo de integração (JURCA; HELLMANN; MAURER, 2014).
Em seu trabalho, Bandler e Grinder (1975) identificaram padrões recorrentes
de erros linguísticos e os agruparam nas três categorias já descritas. Nas tabelas 5,
6 e 7 organizou-se o metamodelo em cada uma de suas categorias e padrões com
suas respectivas explicações:
Tabela 5 - Padrões linguísticos de generalização
Categoria

Padrão

Generalização

Operadores modais
de necessidade
Operadores modais
de possibilidade
Quantificadores
universais

Explicação
Estabelece regras quanto à necessidade
Estabelecem regras quanto à possibilidade
Generalizam para uma amostra muito grande a
afirmação

Fonte: Adaptado de Bandler e Grinder (1975).

Tabela 6 - Padrões linguísticos de Omissão
Categoria

Omissão

Padrão
Omissão Simples
Índice referencial
não especificado
Verbo não
especificado
Julgamentos ou
execuções perdidas
Comparações

Explicação
Algo importante da sentença foi omitido
Ausência da pessoa ou coisa na frase
O verbo empregado de forma inespecífica exclui
COMO aconteceu
Declarações de mapas como se fossem fatos
Comparando algo com outra coisa afim de avaliá-lo

Fonte: Adaptado de Bandler e Grinder (1975).

Tabela 7 - Padrões linguísticos de distorção
Categoria

Padrão
Nominalizações
Leitura mental

Distorção

Causa e efeito
Equivalência
complexa
Pressuposições

Fonte: Adaptado de Bandler e Grinder (1975).

Explicação
Quando o verbo é transformado em um substantivo
abstrato
Ao saber o estado interno de uma pessoa sem
nenhuma calibragem ou outra evidência específica
Quando se conectam dois eventos dizendo que um
é a causa do outro
Duas informações ligadas de forma que uma
significa a outra
Uma suposição vinda do mapa é colocada na
comunicação como uma realidade
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Os erros ora descritos podem ser eliminados do processo de comunicação
através do uso de perguntas-desafio (Tabelas 8, 9 e 10). Estas perguntas são
estruturadas de modo a ajudar na identificação da informação generalizada, omitida
e/ou distorcida que se encontra por trás da mensagem emitida pelo comunicador.
Para cada um dos padrões, Bandler e Grinder (1975) fornecem perguntasdesafio, conforme pode-se verificar nas tabelas apresentadas a seguir:
Tabela 8 - Perguntas de desafio para os padrões de GENERALIZAÇÃO
Pergunta-desafio
Padrão
Exemplo
Operadores modais de
necessidade
Operadores modais de
possibilidade
Quantificadores
universais

Preciso ter esta funcionalidade.

O que aconteceria se...?

Não posso fazer deste jeito.
Não posso revelar esta
informação.
Todo mundo sabe que é assim
que deve funcionar.
Eu nunca precisei desta
funcionalidade.

O que exatamente te impede?
O que aconteceria se você
fizesse...?
Procure o contraexemplo,
exagerando:
NUNCA? TODOS? NADA?

Fonte: Adaptado de Bandler e Grinder (1975).

Tabela 9 - Perguntas de desafio para os padrões de OMISSÃO
Padrão

Exemplo
Não gosto disto.

Omissão Simples
Índice referencial não
especificado
Verbo não especificado
Julgamentos ou
execuções perdidas
Comparações

Ninguém faz o cálculo assim.
O material está carregado.
Eles não gostam que o programa
faça isto. Isto é péssimo.
O sistema faz isto bem.

Pergunta-desafio
Em relação a que
especificamente?
Quem ou o que
especificamente?
Como exatamente?
Para quem especificamente?
Na opinião de quem?
Comparado com o quê?

Fonte: Adaptado de Bandler e Grinder (1975).

Tabela 10 - Perguntas de desafio para os padrões de DISTORÇÃO
Padrão
Nominalizações
Leitura mental
Causa e efeito
Equivalência
complexa
Pressuposições

Exemplo
Este relatório dá informações demais para
mim.
Esta pessoa só vai me atrapalhar.
O cliente não vai querer/precisar desta
funcionalidade.
O erro pode fazer a empresa perder
dinheiro.
Esta funcionalidade não foi implementada
por que não existia no programa anterior.
Este botão é verde, ele pode causar
confusão no cliente.
Você quer estragar o programa?
Quando a interface vai começar a
funcionar direito?

Fonte: Adaptado de Bandler e Grinder (1975).

Pergunta-desafio
De que maneira,
especificamente?
Como você sabe o que os
outros podem estar
pensando ou sentindo?
Como X causou Y?
Como isto tem a ver com
aquilo?
Isto significa aquilo todas as
vezes?
Você pensa que...?
Você gostaria que eu...?
Como você sabe que...?
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É importante que se esclareça o objetivo das perguntas ANTES e sua
utilização e que se tenha o consentimento do interlocutor, porque em determinados
contextos, a pessoa à qual se dirige as perguntas de desafio pode não gostar ou
sentir-se ofendida.
Esta reação é natural dado que pessoas que não possuem costume em
comunicar-se de maneira específica, podem acabar sentindo-se pressionadas para
fornecerem mais informações e a resposta emocional do interlocutor dependerá do
contexto no qual se estiver aplicando a ferramenta de comunicação.
Na próxima seção serão apresentados trabalhos de outros autores que
poderão contribuir para o desenvolvimento da abordagem a ser proposta, além de
situar este tema de integração como tema atual e com amplo espaço para discussão
e pesquisa.
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3 ESTADO DA ARTE
Para o desenvolvimento da presente seção, desenvolveu-se uma revisão
sistemática que foi executada com base no método proposto por Kitchenham (2004)
e Kitchenham et al. (2007), conforme detalhado no item 1.4 MÉTODO DE
TRABALHO.
A seguir são fornecidos detalhes sobre cada etapa do processo, protocolos,
definições e critérios usados com a finalidade de documentar como se chegou aos
trabalhos apresentados na sequência, conforme sugerido por Kitchenham (2004) e
Kitchenham et al. (2007):
i.

Definição do protocolo de pesquisa:
As buscas por estes trabalhos foram realizadas de modo direto, utilizando-se
as seguintes palavras-chave: SCRUM, UX, UX design, experiência do usuário,
integração, agile, métodos ágeis, engenharia de usabilidade, engenharia de
software. Foram usados os mecanismos de busca Google Acadêmico
(https://scholar.google.com.br/)

e

Portal

CAPES

(http://www.periodicos.capes.gov.br).
Também foram realizadas buscas de modo indireto, por meio de citações em
artigos já encontrados, onde foi possível levantar o maior número de estudos.
As buscas foram feitas até não haver mais referências novas nas citações,
sendo então finalizado o processo de busca.
ii.

Definição das questões de pesquisa:
Tal como definido na seção 1.1 MOTIVAÇÃO, decidiu-se manter os
questionamentos já levantados para guiar esta revisão sistemática:
• A disparidade entre uso de UX tools (1-5%) e métodos ágeis (20-50%) se
mantém ao se comparar o uso de técnicas para projeto baseado na
experiência do usuário (UX design) e métodos ágeis?
• É possível combinar um método ágil, como o SCRUM, com UX design,
segundo alguma abordagem?
• Existem estudos e/ou propostas de integração entre os assuntos em
questão? Se sim, quais abordagens existem e quais são suas variações?

43

iii.

Especificação de critérios para inclusão ou exclusão de trabalhos:
Os critérios estabelecidos para a inclusão de trabalhos foi: Descrever estudo
de caso/experimento sobre alguma tentativa de integração entre método ágil e
UX Design, ser revisão sistemática no assunto de integração e/ou fornecer
algum método de integração;
O critério estabelecido para a exclusão de trabalhos foi: Não se encaixar na
temática de integração método ágil e UX Design por ser falso positivo; ser um
estudo/trabalho com ano de publicação anterior à 2011, excetuando-se artigos
para fundamentação teórica.

iv.

Definição da estratégia de pesquisa:
A estratégia seguida foi busca, filtragem por data, leitura dos resumos dos
estudos, filtragem de falsos positivos e catalogação em planilha ou programa
de gerenciamento de referências.

v.

Definição de dados a serem extraídos de cada estudo encontrado,
incluindo dados qualitativos:
Seguiu-se os mesmos critérios utilizados para a sintetização dos estudos
encontrados, conforme já descrito:
• Contexto de trabalho
• Porte de projeto
• Tamanho de equipes envolvidas
• Foco de adaptações e ajustes
• Treinamentos e aprendizado
• Atividades realizadas para compatibilização
• Ferramentas, técnicas e métodos complementares/de suporte utilizados
• Resultados de cada estudo

vi.

Manutenção de relação de estudos mantidos e excluídos da revisão
sistemática:
A manutenção da relação de estudos mantidos e excluídos foi feita através de
uma planilha, em Microsoft Excel e gerenciador de referências Zotero
(STILLMAN; KORNBLITH; CHESLACK-POSTAVA, 2017).
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vii.

Sintetização de cada estudo em mapas mentais:
A sintetização dos estudos em mapas mentais (Figura 8) foi feita utilizando-se
o programa XMind (2016), observando os trabalhos através dos critérios e
perspectivas definidos no item v:
• Contexto de trabalho
e.g. Academia? Indústria?
• Porte de projeto
e.g. grande, médio ou pequeno
• Tamanho de equipes envolvidas em SCRUM e UX Design
• Foco de adaptações e ajustes
e.g. Qual abordagem adotada para uso do SCRUM? E de métodos de UX
Design?
• Treinamentos e aprendizado
e.g. Houve algum tipo de treinamento? Sobre o quê?
• Atividades realizadas para compatibilização
e.g. Como foi feita a integração?
• Ferramentas,

técnicas

e

métodos

complementares/de

suporte

utilizados
e.g. Personas? Teste AB? Cenários? Técnica Pomodoro?
• Resultados de cada estudo
e.g. Avaliações subjetivas dos autores sobre compatibilização, sucessos e
insucessos, relacionados à:
• Eficácia (e.g. integração atingida ou não?)
• Eficiência (e.g. Tempo planejado para desenvolvimento igual ou maior
que o tempo de desenvolvimento efetivo?);
• Experiência subjetiva de participantes e observações em geral (e.g.
Houve comentários acerca de como os participantes avaliaram a tentativa
de integração? Quais? Sentiram-se motivados? Houve falhas de
comunicação?)
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Figura 8 - Modelo de mapa mental usado para catalogar os estudos analisados.

Fonte: Desenvolvido pelo autor com a ferramenta XMind 7.5 (http://www.xmind.net).

A seguir, nas Figuras 9 e 10 são fornecidas informações sobre o total de
estudos encontrados e analisados e também sobre as quantidades de estudos que
foram incluídos e excluídos desta revisão sistemática. É possível observar que
embora haja estudos na área desde 1985, o período entre 2008 e 2015 foi o período
que concentrou o maior número de pesquisas no tema abordado.
Na Figura 10 é possível observar a quantidade de estudos que foram
excluídos desta revisão sistemática. Os critérios adotados para sua exclusão foram:
• Não possuem aderência ao assunto desta pesquisa: tentativas de integração
entre UX e SCRUM.
• Artigos científicos antigos dos mesmos autores: excluir artigos científicos
antigos, deixando apenas os mais novos – desde que relacionados ao
mesmo assunto, tema, método, abordagem ou processo.
• Artigos científicos repetidos de mesmos autores: artigos científicos que
embora sejam publicações distintas, se tratam de um mesmo estudo,
análise, método, abordagem ou processo apenas reformulado para outra
publicação.
• Trabalhos escritos e publicados anteriormente ao ano de 2010 que não
representem conhecimento sedimentado ou que não forneçam definições
para este trabalho.
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Figura 9 - Resumo de estudos analisados para revisão sistemática
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Figura 10 - Estudos incluídos e excluídos da revisão sistemática

Revisão sistemática: Estudos incluídos e excluídos
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

No universo dos 60 estudos encontrados, conforme é possível observar na
Figura 9 considerou-se 33 estudos para a revisão sistemática neste trabalho,
conforme pode-se ver na Figura 10, sendo que destes 33 estudos considerados, 17
foram utilizados como fundamentação teórica e 17 foram utilizados para a análise
comparativa.
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Segundo Barbosa e Da Silva (2010) e Silva et al. (2011), as principais
abordagens de integração de processos de UX Design e engenharia de software, se
encaixam nas seguintes categorias:
• Definição de características de um processo de desenvolvimento que se
preocupa com a qualidade de uso;
• Definição de processos de UX Design paralelos que podem ser incorporados
aos processos de desenvolvimento;
• Indicação de pontos no processo de desenvolvimento em que atividades de
UX Design podem ser inseridas.
Durante o aprofundamento nos trabalhos encontrados para o estado da arte,
identificou-se que alguns se enquadraram nas três categorias, assim como foram
encontrados outros que não se enquadraram, por descreverem propostas de
integração e/ou revisões sistemáticas.
A seguir apresentam-se os trabalhos organizados com base nas categorias
citadas no início desta seção, tais trabalhos possuem aprendizados e abordagens
que precisarão ser levados em consideração na construção da abordagem.
3.1

Processos que consideram a qualidade de uso
Foram realizadas pesquisas em contexto industrial, com projetos de grande e

pequeno porte que possuem iniciativas de integração entre SCRUM e UX. Os
autores sugerem que se mantenham projetistas de UX à frente dos desenvolvedores
SCRUM no processo e que se defina tempo limite para realização de atividades
relacionadas à usabilidade, para que não se prolonguem. Utilizaram ferramentas
como personas e cenários para auxiliar no processo de integração: Parece haver
certo consenso de que é necessário realizar adaptações nas tarefas de UX para se
atingir a integração desejada. Embora não tenha sido deixado claro quais
adaptações devam ser realizadas, pode-se entender que normalmente são ajustes
feitos de modo empírico por cada praticante/experimentador deste tipo de integração
em

seu

contexto

organizacional

(FERREIRA;

SHARP;

ROBINSON,

2011;

FERREIRA; SHARP; ROBINSON, 2012).
Os autores tiveram em seu estudo equipes grandes e pequenas de UX e de
SCRUM (entre 6-16 pessoas), sendo que todas as equipes trabalharam de modo
fisicamente isolado, diferentemente de outros autores como (FELKER; SLAMOVA;
DAVIS, 2012).
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Das intervenções descritas, foram enfatizadas o controle de tempo para a
realização de atividades UX e a manutenção da equipe de design uma Sprint à
frente da equipe de desenvolvimento. Estas intervenções foram feitas mantendo-se
as equipes trabalhando em locais separados. Todos os ajustes tiveram como base
os seguintes aspectos da integração, tais como citados pelos autores: 1comportamentos

aceitáveis,

2-

reconhecimento

mútuo,

3-

progressos

em

negociações e 4- trabalho em equipe.
Os autores citam estes quatro pontos como questões essenciais, que devem
ser observadas e atendidas no processo, para que a integração ocorra. Infelizmente
não foi definido de modo específico quais atividades poderiam ser realizadas para a
integração, nem tampouco uma abordagem adequada para o problema, apenas
foram fornecidas sugestões e observações sobre as integrações.
Houve relatos de aprendizados positivos como: verificação de maior
necessidade de colaboração na realização dos trabalhos; necessidade de realizar
reuniões para organização de trabalhos e tomada de decisões; houve aumento do
reconhecimento mútuo das equipes por terem tido mais contato durante o projeto, ao
incluir os projetistas UX no processo de desenvolvimento SCRUM; fomentou-se o
trabalho em equipe; e foi percebido o aumento de disponibilidade e cooperação
entre as equipes.
Já

como

pontos

negativos,

os

autores

citaram

alguns

problemas

organizacionais, como perda de prazos pelos projetistas UX, aumento da quantidade
de reuniões gerou reuniões desnecessárias. Entretanto, o principal problema que
não foi tratado pela abordagem adotada, estava relacionado à comunicação, o que
afetou negativamente o processo de integração, principalmente em momentos onde
se fazia necessária a incorporação de feedbacks para os desenvolvedores, troca de
informações e execução de planejamentos.

3.2

Processos paralelos de UX design e desenvolvimento
Em seu artigo, Felker, Slamova e Davis (2012) mostraram resultados positivos

em experiências nas quais tentou-se integrar SCRUM e UX Design no contexto
acadêmico de um projeto de graduação.
Em seu trabalho, o objetivo foi adicionar ao processo original do SCRUM
alguns componentes para que a usabilidade passasse a ser tratada durante o
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processo de desenvolvimento, em paralelo. Como intervenções, enfatizou-se pontos
como a inclusão de testes UX ao final das sprints, que tiveram seu tamanho
reduzido (~1 semana), quando comparado ao processo de SCRUM tradicional,
inclusão de tarefas de projeto e prototipação durante a reunião de planejamento da
Sprint, controle rigoroso de prazos para entregas e definição de hora marcada para
início e término das reuniões diárias.
Tais intervenções geraram alguns resultados positivos que podem ser
destacados: maior colaboração e integração entre membros da equipe, maior
motivação da equipe, aumento da confiança para a implementação do software e da
praticidade de planejamento.
Em contrapartida, como pontos negativos, os autores citaram alguns problemas
de natureza técnica como falha de internet e erros nas estimativas. Também foram
citados problemas que não foram tratados pela abordagem adotada, como
problemas de comunicação que afetaram o processo de integração, principalmente
em momentos onde ocorreram testes, tomadas de decisões e alinhamentos gerais
para o projeto.
É importante ressaltar que embora a integração entre SCRUM e UX tenha
ocorrido de modo relativamente bem-sucedido, um fator de grande influência foi o
tamanho atípico da equipe: 4 pessoas (geralmente em SCRUM, trabalha-se com
equipes de 5-10 pessoas). Destas 4 pessoas, 2 eram alunos de graduação que
trabalhariam no projeto, o product owner era um coordenador de empresa e o
SCRUM Master era um professor da faculdade. Além disto, dado o contexto de
trabalho e tamanho reduzido da equipe, todos trabalharam juntos, no mesmo
ambiente físico, este pode ser um fator a ser considerado como decisivo para uma
melhor integração.
Adicionalmente, observa-se que ao longo do artigo a liberdade de tempo que o
projetista UX geralmente possui foi limitada para realizar seu trabalho. Fica claro que
estas limitações foram impostas para que as tarefas relacionadas a UX tivessem
maior agilidade para poderem caminhar em paralelo com as tarefas de
desenvolvimento ágil com SCRUM.
Já Ovad e Larsen (2015), trabalham a integração entre UX e métodos ágeis em
uma mistura de contexto industrial com acadêmico. Foi observado um processo de
desenvolvimento no qual houve a tentativa de integração entre UX e SCRUM com o
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objetivo de diagnosticar, planejar e conduzir ações de intervenção no processo,
seguido por etapas de verificação e reflexão acerca do que ocorreu.
Sugeriu-se, como solução para a dificuldade de integração entre UX e SCRUM,
que os desenvolvedores realizassem algumas atividades de UX ao invés de se ter
profissionais especialistas no assunto. O argumento para esta decisão foi que esta
solução mitigaria as dificuldades de integração já mencionadas por outros autores,
atingindo dois objetivos: os desenvolvedores poderiam aprender e depois realizar
atividades de UX, deste modo, otimizando o tempo dedicado ao projeto de
interfaces; O outro objetivo seria o atingimento de entendimento comuns e
compartilhados para que houvesse melhora na comunicação entre a equipe de
desenvolvimento.
Nesse artigo, observa-se que o foco dos ajustes foram os métodos de UX embora tenha sido selecionado um conjunto de métodos identificados por meio de
um levantamento bibliográfico realizado pelo próprio autor em outro estudo. As
atividades foram desempenhadas por desenvolvedores de software e não
especialistas em experiência do usuário (UX); além disto, os desenvolvedores que
participaram do estudo, não possuíam nenhum treinamento formal sobre UX e o
autor fez questão de treiná-los extensivamente, fornecendo-lhes experiência e
conhecimentos para que realizassem atividades de UX e analisassem informações
coletadas para o estudo.
Foi utilizado o modelo de maturidade de Nielsen (2006a) e Nielsen (2006b)
para avaliação do estágio de maturidade em usabilidade em que a empresa se
encontrava. O resultado da avaliação, forneceu a base para se saber quais
adaptações seriam realizadas no método de UX chamado teste AB, de modo a
simplificá-lo. Não foi claramente definido o que foi feito, embora tenha se declarado
que a simplificação foi feita através da remoção de burocracias e encaixe dos testes
no tempo de uma sprint.
Realizou-se então uma experimentação para a integração, onde o autor
coletou opiniões dos desenvolvedores, notando problemas como falta de
alinhamento de expectativas, falta de segurança dos desenvolvedores por
realizarem atividades sobre as quais tinham pouca ou nenhuma experiência, e falta
de conhecimento especialista relacionado à UX também, entretanto, não houve
relatos de problemas relacionados à comunicação, dado que as mesmas pessoas
que desenvolviam o software também realizaram as atividades de UX.
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De outra parte, o autor mostra alguns pontos positivos identificados durante
seu trabalho, tais como a grande sensação de utilidade dos novos conhecimentos
para os desenvolvedores e o baixo impacto das atividades novas no processo de
desenvolvimento, dado que problemas de usabilidade encontrados já eram
corrigidos no mesmo momento.
Fica evidenciado que a proposta de solução deste autor foi desenvolver
competências de usabilidade e experiência do usuário nos desenvolvedores de
software e ao mesmo tempo, implementar pequenas adaptações em atividades de
UX para que os desenvolvedores pudessem realizar estas atividades em conjunto
com atividades de desenvolvimento ágil de software.

3.3

Processos com atividades de UX integradas ao método usado
Mullins (2015) realizou estudos envolvendo experiências no desenvolvimento

de interfaces responsivas para sites e aplicações móveis nativas multi-plataforma,
discutindo sobre métodos ágeis e UX, possíveis abordagens, técnicas e habilidades
que julgou necessárias para o desenvolvimento das interfaces nos contextos
propostos, examinando ao fim seus méritos e problemas.
Em seu artigo, o autor trabalha com Lean UX, uma versão mais sucinta e
objetiva das técnicas de UX tradicionalmente utilizadas na integração com métodos
ágeis. Nota-se que durante o processo de integração de UX com desenvolvimento
ágil nesta experiência, foi necessário realizar adaptações no processo ágil utilizado
(não deixando claro quais no artigo), de modo a torná-lo um processo híbrido:
processo ágil com mistura de processo cascata de desenvolvimento. O autor cita
brevemente que a tentativa de integração e a adaptação realizada causou
problemas como aumento do tempo de trabalho e dos custos relacionados ao
projeto. Não foram fornecidos mais detalhes pois o foco do estudo do autor estava
mais relacionado às abordagens UX envolvidas em suas análises e não ao processo
de desenvolvimento em si.
Em outro trabalho, Peres e Meira (2015) propõem um modelo evolucionário
para integração. Neste modelo são definidas práticas, princípios, técnicas e artefatos
voltados para desenvolvimento UX em organizações que utilizam SCRUM e adotam
o modelo de maturidade CMMI. Este modelo de maturidade utilizado contém

52

práticas necessárias à maturidade em disciplinas de engenharia de software,
sistema e hardware.
Estes autores realizaram revisões sistemáticas de literatura sobre a integração
entre métodos ágeis e modelos de maturidade e também sobre integração entre
métodos ágeis e UX design, em ambos casos, buscando estudos no contexto
industrial assim como Ovad e Larsen (2015). Com base nas informações
encontradas, Peres e Meira (2015) propõem um modelo inicial, indicando que o
trabalho ainda está em andamento.
É apresentado um resumo do modelo proposto que se encontra em
desenvolvimento, com o objetivo de compatibilizar e integrar projeto baseado na
experiência do usuário com SCRUM, alinhado ao modelo de maturidade CMMI. O
modelo proposto será auditado com base em outros modelos existentes e seus
resultados hão de ser refinados com outros especialistas da área.
Também é explicitado ao longo do artigo que todo o trabalho será avaliado nas
dimensões de outro modelo de maturidade, neste caso voltado para UX, proposto
pelo Human Factors Institute. Estas dimensões incluem, dentre outros pontos, a
formalização e o desenvolvimento de processos com a integração de práticas de UX
no ciclo de desenvolvimento; treinamento de profissionais envolvidos e o
estabelecimento de padrões de projetos corporativos.
Como contribuições fornecidas pelo presente artigo, o autor ressalta as
revisões sistemáticas realizadas e a futura proposta de um modelo final, que poderá
facilitar o atingimento do objetivo de propor um modelo de referência, na conclusão
do trabalho, que melhore o processo de integração de UX e SCRUM.
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4 ABORDAGEM DE INTEGRAÇÃO SCRUM X UX DESIGN
Esta seção trata dos aspectos de integração estudados em trabalhos de outros
autores através de uma síntese, em forma de análise comparativa e do
detalhamento do processo de caracterização da abordagem proposta nesta
dissertação.
A Figura 11 ilustra a estrutura da abordagem a ser construída: a base
representa o contexto adotado, neste caso, foi o de desenvolvimento web. Os dois
pilares representam o foco da integração UX design e SCRUM. Acima da
integração, encontra-se outra estrutura importante, que ajuda a fazer com que a
integração ocorra com sucesso e que a estrutura processual se mantenha sem
desgastes – o meta-modelo de comunicação. Todos estes componentes, juntos,
ilustram a abordagem construída.
Figura 11 - Estrutura da abordagem construída

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

A seguir serão apresentadas subseções de modo a detalhar o processo da
análise comparativa realizada, no qual foi possível identificar padrões de atuação e
tentativas de solução dos autores analisados. Já na subseção de caracterização da
abordagem, está demonstrado como este autor caracterizou a abordagem e realizou
a integração entre UX e SCRUM, quais normas foram consideradas, verificação de
aderência às atividades dos ciclos de engenharia de usabilidade e do processo
SCRUM.
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4.1

Análise comparativa
Os dados da análise a seguir foram estruturados no formato de uma tabela de

modo que a comparação entre estes trabalhos ficasse mais clara e concisa. A
tabulação dos dados para esta análise comparativa baseou-se na estrutura utilizada
por Schwartz (2013) em sua análise comparativa de processos de desenvolvimento
híbridos Agile-UX design. Sua análise levou em consideração se os cinco processos
analisados respeitavam princípios de design centrado no usuário e princípios de
desenvolvimento ágil. Por não possuírem aderência aos requisitos da revisão
sistemática deste trabalho, estes processos não foram considerados nesta análise
comparativa.
A seguir, a Tabela 11 mostra os estudos selecionados para a análise
comparativa, descrevendo ano de publicação, classificação e índice utilizado para
identificação na matriz de análise comparativa da Tabela 12.

Tabela 11 - Estudos considerados para a comparação e classificação
#

Autoria

Classificação

[1]

(SALAH, 2011)

Proposta de modelo

[2]

(FERREIRA; SHARP; ROBINSON, 2011)

Experimentação e relatório

[3]

(GOSPER; BINNIE, 2011)

Estudo de caso

[4]

(HUMAYOUN; DUBINSKY; CATARCI, 2011)

Proposta de modelo + Estudo de caso

[5]

(RANNIKKO, 2011)

Proposta de modelo

[6]

(SILVA et al., 2011)

Revisão sistemática

[7]

(FELKER; SLAMOVA; DAVIS, 2012)

Experimentação e relatório

[8]

(FERREIRA; SHARP; ROBINSON, 2012)

Experimentação e relatório

[9]

(FERREIRA, 2012)

Pesquisa e relatório

[10]

(LÁRUSDÓTTIR; CAJANDER; GULLIKSEN,
2012)

Entrevista e resultados de praticantes

[11]

(ISOMURSU et al., 2012)

Estudo de caso

[12]

(JIA; LARUSDOTTIR; CAJANDER, 2012)

Entrevista e resultados de praticantes

[13]

(SILVA et al., 2012)

Experimentação e relatório

[14]

(MEINGAST et al., 2013)

Relatórios de praticantes

[15]

(SILVA; SELBACH SILVEIRA; MAURER,
2013)

Experimentação e relatório

[16]

(OVAD; LARSEN, 2015)

Experimentação e relatório

[17]

(CHOMA; ZAINA; SILVA DA SILVA, 2015)

Estudo de caso

Fonte: Desenvolvida pelo autor.
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Conforme observa-se na Tabela 11, tem-se 2 artigos com entrevistas e
relatório de resultados de praticantes, 4 estudos de caso, 6 experimentações e
relatório de resultados obtidos, 3 propostas de modelos, processos ou abordagens
de integração, 1 relatório de praticante, 1 pesquisa e relatório e 1 revisão sistemática
do assunto.
A lista dos estudos considerados confirmou constatações de autores a exemplo
de Schultz (2006) e Ferreira (2012) sobre a pouca quantidade de trabalhos
relacionados à integração de métodos ágeis com UX Design: A maior parte dos
trabalhos encontrados encaixaram-se como experimentações e relatórios de
praticantes.
A Tabela 12, matriz de análise comparativa, mostra informações colhidas dos
17 estudos analisados. As táticas, técnicas, problemas, foco de ajustes e outros
pontos comumente identificados nas pesquisas analisadas, marcados em cinza,
foram levados em consideração para a caracterização da abordagem na próxima
seção.
Percebeu-se maiores taxas de sucesso ao se trabalhar com equipes em
conjunto, em mesmo ambiente físico, integrando ao time SCRUM os UX designers.
Além disto, o uso de personas, prototipagem de baixa fidelidade, desenvolvimento
de designs com uma ou mais sprints antes dos desenvolvedores foram pontos que
geraram maiores níveis de usabilidade e produtividade. Há indícios que
treinamentos sobre UX para o time de SCRUM e sobre SCRUM para time de UX
aumentam a produtividade e facilitam o trabalho em equipe. Atina-se também que
são inerentes ao processo de trabalho os problemas de comunicação que serão
tratados pelo metamodelo de comunicação.
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Tabela 12 - Tabela de análise comparativa

Contexto
Equipes SCRUM e UX
trabalhando (ambiente)

Industrial
Acadêmico
Juntas
Isoladas

[1]

[2]

[3]

X

X

X

[4]
X

X

[5]

[6]

X

[7]
X
X

X

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

X

[9]

X

X

X

X

X

X

X
X

B,C
A

X

D

B,C
A

A
B
X

SCRUM

14

1

4

A-14
B-5
C-1

6-8

UX

2

1

2

A-2
B-1
C-2

2

Tamanho de times
(quantidade de profissionais)

Personas
Técnicas complementares
comumente usados

[8]

X

Prototipagem

SCRUM / UX

Houve treinamento?

SCRUM / UX

Problemas relatados

Comunicação

7

7

A-7
B-9
C-11

1

A-1
B-2
C-1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B,D

X

X

X

X

U

P

P

P

S

U

S

P/M
S/U

U

U
X

X

X

X

X

A-G
B-P
C-P

S

S/U

S

S

X

X

S/U

G

M/G

M

A,B -G
C- M
D- G

U

S

U

U

X

X

X

X

X

X
X
M/G

S/U

S/U
X

10

X
X

X

Porte do Projeto
Pequeno(P) / Médio (M) / Grande(G)
Foco das adaptações/ajustes

X

X

X

Desenvolvimento
adiantado de UX
User stories
adaptadas - UX

X

A,B,C

U

S

U

U
X

Desorganização e
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
falta de integração
Retrabalho
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A,B,C
X
X
Sucessos relatados
Melhor integração
X
X
X
X
X
Melhor nível de
X
X
X
X
X
X
X
B,C
X
X
usabilidade
Menor dificuldade
X
X
X
B,C
X
na comunicação
Maior produtividade
X
X
X
X
X
Fonte: Desenvolvida pelo autor. Legenda: Células Brancas – Não Aplicável ou Informação não declarada. Letras A/B/C/D – Quando há mais de um estudo no mesmo artigo.
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4.2

Caracterização da abordagem
Os trabalhos analisados nas seções estado da arte e fundamentação teórica

forneceram indícios sobre quais seriam as melhores práticas a se adotar na
construção da abordagem foco deste trabalho.
Com base no fato de que há penetração de uso de ferramentas UX no
mercado da ordem de 1 a 5% (WILSON; HUIZEN; PRENTICE, 2013; MURPHY;
WILSON; MARITESS, 2014; WILSON; MARITESS, 2015) decidiu-se manter o foco
deste trabalho em organizações que encontram-se nos níveis 2 e 3 de maturidade
de Nielsen, por se entender que a maioria destas ainda se encontra em estágios
iniciais de desenvolvimento baseado na experiência do usuário.
Isto posto, para simplificação do processo, não se recomenda o uso do ciclo de
engenharia de usabilidade completo e sim apenas a introdução de algumas
atividades-chave no processo de desenvolvimento de software. O motivo para esta
decisão é que se entende que seriam necessários níveis maiores de maturidade,
orçamento e atenção dedicados à implementação do ciclo de engenharia de
usabilidade tal como descrito.
A exemplo de (FELKER; SLAMOVA; DAVIS, 2012; FERREIRA; SHARP;
ROBINSON, 2012; CHOMA; ZAINA; SILVA DA SILVA, 2015; OVAD; LARSEN,
2015), alguns estudos analisados durante a revisão sistemática sinalizam algumas
necessidades que precisarão ser atendidas pela abordagem de integração:
• Adaptações no processo SCRUM para inclusão de atividades relacionadas à
UX Design;
• Definição e controle rígido de prazos para projetistas de UX de modo que
não incorram em atrasos nas entregas;
• Melhoria da comunicação entre stakeholders, product owner, designers e
desenvolvedores.
A abordagem deve também respeitar princípios básicos do desenvolvimento
ágil conforme descrito pelo manifesto ágil (FOWLER et al., 2001):
1. Indivíduos e interações priorizados em detrimento de processos e
ferramentas;
2. Software funcional priorizado em detrimento de documentação extensiva;
3. Colaboração com o cliente priorizada em detrimento de negociações
contratuais;
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4. Resposta à mudança priorizada em detrimento de seguir-se um plano.
Das atividades identificadas pela norma ABNT 9241 (2011), recomenda-se a
integração do SCRUM com as atividades e documentos/saídas selecionadas (caixas
em cinza escuro) na Figura 12.
Figura 12 - Atividades de usabilidade selecionadas da norma ABNT 9241-11

Fonte: Adaptado de (ABNT, 2011).

Desconsiderou-se a atividade “re-projetar” e os documentos/saídas “relatório
de conformidade” e “melhoria” para a estruturação da presente abordagem pois
entendeu-se que o processo SCRUM, por ser de um processo que envolve melhoria
contínua por si só, já prevê atividades de re-projeto e melhoria além de sugerir o uso
de critérios de aceitação nas user stories que por sua vez possuem o mesmo
objetivo do relatório de conformidade.
Neste sentido, selecionou-se um rol de atividades (Tabela 13) pertencentes
aos ciclos de engenharia de usabilidade descritos por Nielsen (1993) e Mayhew
(1999) para composição da abordagem.
Tabela 13 - Atividades selecionadas para composição da abordagem
Atividades
ABNT 9241-11

1- Identificar contexto de
uso

Atividades
(NIELSEN, 1993)
Conheça seu usuário
Adote o design participativo

Atividades
(MAYHEW, 1999)
Definir perfil do usuário
Análise de tarefas
Características da plataforma
Guia de estilo
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2- Selecionar critérios e
medidas de usabilidade
3- Avaliar usabilidade

Defina as metas de usabilidade
Aplique diretrizes e análise
heurística
Faça protótipos
Realize testes empíricos
Pratique design iterativo

Padrões de design de tela
Avaliação interativa do design
Opinião do usuário

Fonte: Desenvolvida pelo autor.

A abordagem foi construída com base nas atividades descritas na Tabela 13
considerando métodos de inspeção e de observação de usabilidade que possam ser
realizados com e sem a participação de usuários (NIELSEN, 1994; ABNT, 2014),
tornando o processo de avaliação de usabilidade mais completo.
Na Figura 13, as setas que mostram as atividades 1, 2 e 3 (vide Tabela 13)
indicam os pontos onde o processo SCRUM é adaptado de modo a incluir atividades
da engenharia da usabilidade, em conformidade com o objetivo da abordagem.
Figura 13 - Processo personalizado de Sprint do SCRUM com atividades UX

Fonte: Adaptado de SBOK Guide, 2013

Com base no que foi observado em trabalhos de outros autores, existem
evidências de que um dos maiores entraves para que a integração entre atividades
de SCRUM e de UX Design se dê envolve a comunicação. Por este motivo, também
deve ser utilizado o metamodelo de comunicação (BANDLER; GRINDER, 1975) ao
longo da abordagem como base de todas as atividades que envolvam qualquer tipo
de comunicação seja falada ou escrita.
Na Tabela 14 são descritas as atividades do processo SCRUM tal como foi
adaptado nesta abordagem. Tanto os designers, assim como os desenvolvedores
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deverão ter seu fluxo de trabalho em conformidade com as atividades descritas no
processo SCRUM adaptado.
Vale ressaltar que as equipes deverão trabalhar juntas, como um único time,
em mesmo ambiente físico dado que diversos estudos, relacionados na análise
comparativa, mostram que projetos nos quais toda a equipe trabalha em mesmo
ambiente

físico

possuem

maior

taxa

de

sucesso

com

menores

problemas/dificuldades de integração (FERREIRA; SHARP; ROBINSON, 2011;
GOSPER; BINNIE, 2011; FELKER; SLAMOVA; DAVIS, 2012; FERREIRA; SHARP;
ROBINSON, 2012; LÁRUSDÓTTIR; CAJANDER; GULLIKSEN, 2012; MEINGAST et
al., 2013; SILVA; SELBACH SILVEIRA; MAURER, 2013; CHOMA; ZAINA; SILVA DA
SILVA, 2015; OVAD; LARSEN, 2015).
Tabela 14 - Compatibilização do processo SCRUM e atividades UX
Fase

Iniciar

Planejar e estimar

Implementar
Revisar e
retrospectiva
Entrega

Atividades SCRUM

Atividades UX

1- Criar visão do projeto
2- Identificar SCRUM Master e stakeholder(s)
3- Formar time SCRUM
4- Desenvolver Épicas
5- Criar backlog priorizado do produto
6- Conduzir planejamento de releases
7- Criar job stories
8- Aprovar, estimar e salvar job stories
9- Criar tarefas
10- Estimar tarefas
11- Criar backlog de sprints
12- Criar entregáveis
13- Conduzir reunião standup diária
14- Rever backlog priorizado
15- Fazer SCRUM dos SCRUMS
16- Demonstrar e validar Sprint
17- Fazer retrospectiva da Sprint
18- Enviar entregáveis
19- Fazer retrospectiva do projeto

1- Identificar contexto de
uso
2- Selecionar critérios e
medidas de usabilidade

3- Avaliar usabilidade

Fonte: Desenvolvida pelo autor.

A

implementação

da

abordagem

deve

respeitar

as

seguintes

premissas/princípios:
• Desenvolvedores e Designers devem trabalhar no mesmo local – Isto
permitirá maior troca de informações e melhor comunicação entre designers
e desenvolvedores.
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• Desenvolvedores possuem conhecimentos gerais sobre UX Design e
projeto de interação e Designers possuem conhecimentos gerais sobre
programação – isto auxilia em um maior grau de reconhecimento mútuo e
de compreensão de impactos de atividades de cada indivíduo (designer ou
desenvolvedor) no processo de trabalho dos outros. Pode-se explorar isto
por meio de palestras/treinamentos.
• Reuniões e planejamento envolvendo todo o time - Reuniões de
planejamento, Daily meetings, Sprint retrospective meetings, release
planning meetings, standup, diárias, entre outras são realizadas com a
participação dos times de desenvolvedores e designers, assim, garante-se
que o backlog sempre possua atividades de desenvolvimento e de design
paralelas ou sequenciais, planejadas de modo que os prazos de
desenvolvimentos sejam cumpridos.
• Alto grau de colaboração - Criação de stories, tarefas e backlogs são feitas
de modo colaborativo envolvendo tanto designers quanto desenvolvedores,
deste modo, garanta-se que sempre serão considerados aspectos técnicos e
aspectos de usabilidade nas decisões tomadas.
• Design mínimo no início para documentação - Designers auxiliarão na
documentação do projeto através do desenvolvimento de wireframes
básicos (protótipos de baixa fidelidade), porém funcionais (respeitando o
conceito de minimum viable product – produto mínimo viável) para que os
desenvolvedores possam iniciar seus trabalhos sem atrasos gerados pelo
tempo maior necessário para o design completo das interfaces.
• Respeito à documentação e convenções estabelecidas - Nomes de
funções, de caixas de diálogos, rótulos, etc. deverão ser convencionadas e
documentadas entre desenvolvedores e designers à priori, antes do
desenvolvimento propriamente dito, para evitar retrabalhos e atrasos
consecutivos.
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• Alto nível de comunicação - A dinâmica de comunicação deve se pautar
no uso do metamodelo de comunicação para melhor detalhamento das
informações trocadas entre o time, evitando assim desentendimentos na
forma de omissões, generalizações ou distorções na comunicação que
possam gerar problemas no projeto. O uso do metamodelo de comunicação
é obrigatório em todas as etapas que envolvam comunicação. Para isto, é
prevista a necessidade de treinamento para aprendizado e uso do
metamodelo de comunicação.
• SCRUM + UX - Incorporação de atividades de engenharia de usabilidade no
processo padrão do SCRUM conforme marcado na Figura 13.
• Garantia de uso do metamodelo - Os papéis do SCRUM Master e do
product owner continuam tal como definidos por Scrumstudy (2013), porém,
foi dada uma nova responsabilidade a ambos: garantir que o time esteja
utilizando extensivamente o metamodelo de comunicação em suas
comunicações.
• Treinamento – é necessário algum tipo de treinamento sobre o metamodelo
de comunicação para todos os participantes do projeto, excetuando-se o
cliente.
• Backlog compartilhado - O backlog priorizado do produto deve ser
construído contemplando atividades/tarefas tanto de desenvolvedores
quanto de designers. O backlog do produto deve ser organizado de modo
que a ordem das atividades de design considere a diferença de tempo de
execução existente entre a implementação de código e design de interfaces.
• Sprint 0 - A fase inicial de projeto deve contemplar o desenvolvimento de
algumas interfaces básicas seguindo o conceito de MVP, de modo que já
possam ser convencionados nomes de campos, variáveis, etc para que os
desenvolvedores possam iniciar seus trabalhos sem impedimentos e os
designers possam continuar seu trabalho de UX.
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• Igual importância no time – o SCRUM Master deve garantir que todos no
time recebam a mesma importância e deve ser responsável por integrar
designers e desenvolvedores de maneira colaborativa, de modo que todos
sejam igualmente ouvidos e que toda priorização feita leve em conta todos
os participantes do time. Este ponto é importante para que atividades de
design e de desenvolvimento tenham suas prioridades pré-estabelecidas
respeitadas de maneira adequada, sem que design acabe interferindo ou
sobrepujando desenvolvimento e vice-versa.
Observados estes princípios durante a aplicação da abordagem por meio da
execução do processo personalizado de SCRUM conforme mostrado na Figura 13,
espera-se que a integração entre SCRUM e UX ocorra com sucesso.
Para

verificar

e

validar

a

abordagem

construída,

foram

realizadas

experimentações em contextos acadêmico e industrial. Na próxima seção é possível
observar como se deu o uso da abordagem na prática.
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5 EXPERIMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO: CONTEXTO ACADÊMICO
Na presente seção abordar-se-á todo o planejamento e preparação realizados
para a viabilização do experimento e na sequência serão apresentados os
resultados obtidos. Esta parte da experimentação traz resultados de natureza
quantitativa e qualitativa para esta pesquisa.
5.1

Planejamento e preparação do experimento
A parte relativa à experimentação foi realizada seguindo-se a abordagem

descrita na seção anterior, em um contexto acadêmico. As etapas de planejamento
e execução da experimentação proposta seguirão a estrutura descrita na seção 1.4
MÉTODO DE TRABALHO.
i.

Planejamento do workshop a ser realizado com base nos resultados
obtidos da análise comparativa
O workshop foi planejado com base nos mesmos critérios utilizados para
avaliar os trabalhos de outros pesquisadores durante a revisão sistemática
realizada:
Contexto de trabalho: Acadêmico
Porte de projeto: pequeno
Tamanho de equipes envolvidas: variável – de acordo com quantidade de
voluntários disponíveis
Foco

de

adaptações

e

ajustes/Atividades

realizadas

para

compatibilização:
SCRUM – Inclusão de atividades UX no escopo do processo e recomendação
de uso do metamodelo de comunicação em todas as fases em que houver
comunicação (conforme descrito na sessão 4.2 Caracterização da abordagem).
Treinamentos e aprendizado:
Ensino do processo SCRUM tal como adaptado com técnicas/ferramentas UX
como personas, heurísticas de Nielsen, user story – modificada como job story
(conforme descrito na sessão 2.3 UX design)
Ferramentas, técnicas e métodos complementares/de suporte utilizados:
Para viabilizar a execução do experimento pelos participantes, planejou-se
utilizar as seguintes ferramentas/softwares:
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1- AMPPS (http://www.ampps.com)
Software para simular um servidor Apache para execução da linguagem
PHP e banco de dados MySQL. Também
2- Sublime Text (https://www.sublimetext.com)
Software para auxiliar no processo desenvolvimento dos códigos em HTML,
CSS3, PHP e SQL para a implementação do software.
3- Microsoft Word (https://products.office.com/pt-br/word)
Software para escrita e descrição de personas, organização de informações
e documentações (entregáveis) produzidos pelo uso das técnicas ensinadas
durante o workshop.
4- Trello (https://trello.com)
Ferramenta

online

para

organização

e

suporte

do

processo

de

desenvolvimento ágil - SCRUM.
ii.

Definição de escopo do software WEB a ser desenvolvido
Tanto o documento com descrição do escopo do projeto como apresentação
oral foram planejados de modo que houvessem distorções, omissões e
generalizações propositais. O objetivo foi justamente o de desafiar os
participantes para que conseguissem desenvolver o produto final apenas após
utilização do metamodelo em sua comunicação com o cliente. Durante o
experimento, o cliente foi interpretado por este pesquisador. A seguir, segue
descrição do documento entregue aos participantes:

Objetivo:
Desenvolver um software web para gestão de acessos e senhas de uma empresa
fictícia.
Requisitos do software:
•

Possuir controle de acesso – login e senha

•

Permitir gestão de senhas com as seguintes informações:
•

Prestador de serviços (nome)

•

Serviço (qual foi contratado-listagem)

•

Nome de usuário/login e Senha

•

Link de acesso (se houver)

•

Utilizador da senha (se é de um cliente ou da própria empresa)
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•

Permitir gestão de acessos a colaboradores – quem pode acessar o que

•

Permitir consulta de senhas – buscando por nome do prestador, serviço

e/ou utilizador.
•

iii.

Permitir extração de relatório geral de acessos cadastrados

Definição de pré-requisitos para filtragem dos voluntários
Para a realização do experimento de maneira ideal, definiu-se que os
participantes deveriam atender aos seguintes requisitos:

iv.

•

Conhecimentos em desenvolvimento web com PHP – médio

•

Conhecimentos em banco de dados/SQL - médio

•

Conhecimentos em HTML - básico

•

SCRUM – básico

Seleção de ambiente e definição das configurações do experimento
O contexto/ambiente escolhido para o experimento foi acadêmico, no caso,
instituições de graduação e de pós-graduação, dada a dificuldade em se
conseguir

empresas

dispostas

a

executar

o

experimento

com

seus

colaboradores.
Todos os experimentos foram realizados em laboratórios com computadores e
acesso à internet disponibilizados pelas instituições participantes.
v.

Solicitação da participação de estudantes voluntários, com conhecimento
em UX Design e outros estudantes com conhecimento no método SCRUM
de desenvolvimento
A solicitação de participação foi feita através do envio de um convite para os
estudantes divulgando o workshop conforme a imagem a seguir:

67

Figura 14 – Convite enviado aos alunos para convocar participantes

Fonte: Desenvolvido pelo autor

vi.

Realização de duas palestras, explicando sobre os conceitos a serem
utilizados de SCRUM, UX Design e metamodelo de linguístico, a
abordagem aplicada e escopo do software a ser desenvolvido
As palestras foram estruturadas com o objetivo de nivelar o conhecimento dos
participantes acerca dos três tópicos de conhecimento e ensinar o uso da
abordagem descrita.
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Cada palestra foi planejada para ter em média 4 a 5 horas-aula, sendo
considerada

a

mesma

carga

horária

para

o

dia

do

experimento

(Desenvolvimento da aplicação no último dia).
vii.

Aplicação do experimento por meio de um workshop onde os alunos
convidados deverão desenvolver um projeto WEB usando a abordagem
proposta neste trabalho
O experimento consta da utilização pelos alunos convidados da abordagem
proposta durante o desenvolvimento de um software para uma empresa fictícia,
conforme já descrito.
A presença do autor é obrigatória durante todo o experimento auxiliando os
alunos no uso da abordagem. Em momentos oportunos, deve atuar como
cliente, e durante as reuniões simular os problemas de comunicação
(generalização, omissão e distorção) com os alunos nas informações
passadas. Espera-se, portanto, gerar a necessidade de aplicação do
metamodelo linguístico pelos alunos para extração das informações de
maneira adequada, possibilitando o desenvolvimento da aplicação.

viii.

Coleta, análise e desenvolvimento do relatório de resultados, com base
nos critérios estabelecidos
Utilizou-se

a

ferramenta

de

criação

de

formulários

Google

Forms

(https://www.google.com/forms/) para auxiliar na coleta padronizada e análise
dos dados necessários por meio de questionários.
Foram aplicados um total de 5 questionários ao longo de cada um dos
experimentos, conforme descrito a seguir:
1- Questionário de pré-requisitos (antes do início do workshop)
Composto por um total de 17 perguntas, este questionário foi elaborado para
que fosse possível mapear e organizar as equipes de trabalho no caso de
turmas maiores. O questionário está disponível para verificação no
Apêndice A.
2- Questionário com termos de consentimento para coleta de aceite de
participação do workshop (após apresentação inicial e explicação do que
seria feito)
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Neste questionário, discorreu-se sobre a forma de execução do workshop,
utilização de informações coletadas, cuidados com questões éticas, entre
outras informações importantes para cientificar o participante. O questionário
e os termos completos estão disponíveis para verificação no Apêndice B.
3- Questionário de avaliação pré-teste (após questionário de aceite)
Composto por duas partes, sendo a primeira com 19 perguntas e caso o
participante tenha tentado algum tipo de integração entre SCRUM e UX,
seria exibida uma segunda parte, composta por mais 7 questões adicionais
para detalhamento de sua experiência. O questionário está disponível para
verificação no Apêndice C.
4- Questionário de avaliação pós-teste (após finalização da parte prática)
Composto por 9 questões de natureza qualitativa, este questionário colhe
avaliações sobre diferentes aspectos da abordagem para verificar sua
aplicabilidade e viabilidade. O questionário completo está disponível para
verificação no Apêndice D.
5- Questionário de avaliação do workshop (após questionário pós-teste)
Igualmente composto por 9 perguntas, este questionário foi criado com o
intuito de colher feedbacks sobre o workshop de modo a aprimorá-lo caso
fossem identificados problemas que pudessem afetar os resultados da
pesquisa. O questionário está disponível para verificação no Apêndice E.
Para melhor compreensão acerca execução do workshop e aplicação de
questionários, elaborou-se a Figura 15, que expõe o método adotado de maneira
mais visual com as atividades descritas em forma de fluxo.

70

Figura 15 – Processo de execução do workshop e aplicação de questionários.

Início do workshop

Apresentação inicial

Aplicação de
questionário de prérequisitos

Apresentação sobre a
pesquisa, método de
trabalho,
contextualização e
breve discussão

Aplicação de termo
de consentimento e
questionário de
avaliação pré-teste

Capacitação dos
participantes em
metamodelo
linguístico

Realização de
dinâmica em grupo
para aplicação/uso do
metamodelo

Capacitação dos
participantes em
SCRUM e UX Design

Apresentação da
abordagem completa

Verificação de
dúvidas com sessão
de esclarecimentos e
alinhamentos gerais

Apresentação do
escopo do projeto
para a parte final
prática (experimento)

Realização do
experimento:
desenvolvimento de
software conforme
escopo proposto

Encerramento do
experimento

Aplicação de
questionários pós
teste e de avaliação
do professor

Finalização do
workshop

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Foram realizadas no total 4 iterações do experimento, conforme demonstrado
na Tabela 15.
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Tabela 15 - Registro das iterações do experimento realizadas

Local
Nível de
escolaridade
dos alunos
Quórum de
participantes
Participantes
considerados
Curso/Formação

Iteração 1

Iteração 2

Iteração 3

Iteração 4
Instituto de
Pesquisas
Tecnológicas de
São Paulo

Universidade
FEI

Universidade
PUC

Universidade
FEI

Graduação

Graduação

Graduação

Pós graduação

6 alunos

28 alunos

21 alunos

8 alunos

6 alunos

16 alunos

15 alunos

6 alunos

Ciência da
Computação e
Engenharia
elétrica

Ciência da
Computação

Ciência da
computação

Engenharia de
Software /
Engenharia de
usabilidade

Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Uma das maiores dificuldades para estes experimentos foi ter alunos que
atendessem a 100% dos pré-requisitos estipulados para os workshops. Na maioria
dos casos, foi necessário permitir a participação de pessoas com menor nível de
conhecimento no workshop para que houvesse quórum suficiente para viabilizar sua
execução.
Em iterações com volume maior de participantes planejou-se a adoção de um
critério adicional para organização dos participantes e controle do experimento para
evitar variações indesejadas.
Este foi o caso das iterações 2 e 3, conforme será discutido nas próximas
seções, dado que ambos os casos envolveram a realização do workshop com todos
os alunos de turmas específicas dos cursos de ciência da computação conforme
descrito na Tabela 15.
Nestes casos o espaço e horários foram cedidos por professores que
aceitaram ajudar a viabilizar estas iterações deste workshop.
Após a coleta das informações pré-teste dos participantes, antes da realização
do experimento propriamente dito, que consistia no desenvolvimento do software
proposto com a aplicação da abordagem, foi solicitado ao professor responsável
pela turma que desse uma nota, numa escala de 0-10 para cada participante,
considerando aspectos como:
• Histórico de presença em sala de aula
• Participação nas aulas
• Interesse nas matérias
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• Média de notas tiradas pelo aluno participante: se notas altas, médias ou
baixas
Embora seja um critério altamente subjetivo, acreditou-se que a vivência em
sala de aula de um professor com os alunos poderia trazer uma nota que indicasse
de algum modo a chance de maior participação de cada aluno no workshop.
Isto se deveu à grande quantidade de alunos, sendo necessário dividi-los em
times (aproximadamente de 6 pessoas em cada time). Inferiu-se que caso esta
divisão em grupos fosse deixada livre para os próprios alunos participantes
decidirem, poderia haver influência negativa sobre o experimento como um todo,
dada a heterogeneidade de níveis de conhecimento e nível de participação em sala
dos alunos.
Procurou-se garantir o sucesso da realização do experimento em pelo menos
um dos grupos, este critério ajudou na divisão dos grupos de trabalho pelo
pesquisador, agrupando alunos com mesmo nível de nota. Feito isto, um segundo
critério de agrupamento foi adotado de modo que alunos que atendessem melhor
aos pré-requisitos do workshop trabalhassem juntos no mesmo grupo.
A adoção destes critérios mostrou-se efetiva e a realização dos experimentos
ocorreu sem surpresas, de modo que conseguiu-se evitar variações indesejadas,
justamente o objetivo da utilização de tais critérios.
A seguir serão apresentadas informações colhidas e analisadas antes, durante
e após os experimentos, e serão dadas considerações sobre cada iteração do
experimento de maneira isolada e consolidada.
5.2

Resultados do experimento
Uma das etapas mais desafiadoras no ponto de vista deste pesquisador foi a

etapa de convite de voluntários para participarem do workshop e experimento.
Infelizmente não foi possível conseguir alunos que atendessem aos prérequisitos estabelecidos em sua integralidade. Em todas as iterações do
experimento fez-se necessário algum tipo nivelamento adicional de conhecimento
em um dos assuntos apresentados e até assuntos correlatos de natureza mais
técnica (e.g. linguagens HTML e PHP) para que fosse possível a aplicação do
experimento.
Para evitar desvios nas respostas fornecidas, adotou-se alguns critérios para
filtragem dos dados coletados:
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• Participantes que deixarem de responder 1 ou mais questionários, terão
seus dados desconsiderados;
• Participantes que não tenham presença na aula sobre metamodelo, terão
seus dados desconsiderados;
• Participantes que tenham conhecimentos em SCRUM e UX Design, mas
que não tenham participado da aula que fala sobre SCRUM e UX Design,
poderão participar do workshop, desde que entendam o funcionamento da
abordagem;
• Participantes

que

não

estiverem

presentes

no

experimento

(desenvolvimento do software para empresa fictícia), terão seus dados
desconsiderados.
Nas próximas seções serão apresentados os resultados de cada iteração e
suas peculiaridades. Ao final serão apresentados os dados consolidados e
diferenças dos workshops serão debatidas.
i.

WORKSHOP/EXPERIMENTO: ITERAÇÃO 1

A primeira iteração do experimento, realizada na Universidade FEI, permitiu a
validação do planejamento que foi feito para os workshops. O tempo estimado para
a apresentação de conteúdo pareceu ser suficiente, embora, conforme explicitado,
tenha surgido a necessidade de nivelar conhecimento dos participantes acerca de
algumas questões mais técnicas em alguns momentos.
Este nivelamento necessário, no caso específico desta iteração, envolveu
alguns conceitos de modelagem de software e linguagens HTML 5/CSS 3. Embora
este nivelamento tenha tomado tempo adicional (não planejado previamente), não
houve impacto significativo no desenvolvimento do workshop.
Os alunos que participaram do curso, neste caso, não eram todos de uma
mesma turma nem de um mesmo curso: se inscreveram no workshop após sua
divulgação em todos os cursos da universidade, por isto houve grande
heterogeneidade de conhecimentos. Os participantes eram alunos de diversos
períodos, sendo muitos alunos de primeiro ano.
Nesta iteração, matricularam-se no workshop seis alunos e todos atenderam a
todas as aulas, participando ativamente do workshop. A seguir, apresenta-se uma
síntese das informações colhidas nesta iteração:
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Figura 16 – Níveis de conhecimento dos participantes – Iteração 1

DISTRIBUIÇÃO DE NÍVEIS DE CONHECIMENTO

NÚMERO DE PARTICIPANTES

6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ESCALA DE NÍVEL DE CONHECIMENTO
PHP

SCRUM

USABILIDADE/UX DESIGN

BANCO DE DADOS/SQL

HTML

PNL

Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Pode-se observar na Figura 16 que em sua maioria os alunos possuíam baixo
nível de conhecimento tanto nos assuntos definidos como pré-requisitos como nos
abordados pelo workshop.
Figura 17 – Origem do conhecimento dos participantes – Iteração 1

ORIGEM DO CONHECIMENTO DOS
PARTICIPANTES
NÚMERO DE PARTICIPANTES
0

1

2

3

4

AUTODIDATA
CURSO PARTICULAR
INTERNET
LIVROS
NA EMPRESA
UNIVERSIDADE
USANDO E EXPERIMENTANDO
NÃO APLICÁVEL

PHP
Fonte: Desenvolvida pelo autor.

SCRUM

USABILIDADE/UX DESIGN

PNL

5

6
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Já na Figura 17, pode-se observar a origem do conhecimento dos participantes
desta iteração. Fica claro que muito do que aprenderam, até mesmo por serem em
sua maioria alunos de primeiro ano, advém da internet, da empresa na qual
trabalham ou de aprendizado autodidata.
Na Figura 18 verifica-se que a maior parte dos participantes avaliou de
maneira neutra sua própria comunicação, talvez por uma falta de base comparativa
ou por sua pouca experiência de atuação no mercado de trabalho. Em grande parte,
eram estagiários ou ainda não haviam atuado no mercado de trabalho.
Figura 18 – Auto avaliação dos participantes sobre sua comunicação – Iteração 1

COMO AVALIA SUA PRÓPRIA COMUNICAÇÃO EM
UM ÂMBITO GERAL?
NÚMERO DE PARTICIPANTES
0

1

2

3

4

5

6

MUITO BOA

BOA

NEUTRA

RUIM

MUITO RUIM

Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Como a maioria dos estudantes deste experimento, até o momento não atuava
no mercado de trabalho, em sua maioria nunca ou raramente haviam utilizado
conhecimentos relacionados a SCRUM, UX ou até mesmo ferramentas de
comunicação, como pode-se notar na Figura 19.
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Figura 19 – Frequência de uso dos conhecimentos pelos participantes – Iteração 1

FREQUÊNCIA DE USO DOS CONHECIMENTOS
PELOS PARTICIPANTES
NÚMERO DE PARTICIPANTES
0

1

2

3

4

5

6

SEMPRE
FREQUENTEMENTE
DE VEZ EM QUANDO
RARAMENTE
NUNCA

SCRUM

USABILIDADE/UX DESIGN

Ferramentas/Métodos de comunicação

Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Infelizmente, nesta iteração, dado o perfil jovem dos participantes (entre 20-30
anos de idade) e que a maior parte não atuava profissionalmente na área de T.I.,
não foi reportada nenhuma tentativa de integração por parte destes alunos entre UX
Design e SCRUM anteriormente.
Ainda assim, a realização do workshop pode ser considerada como bemsucedida dado que todos participaram ativamente do workshop. Houve muita
dedicação por parte dos participantes em entender e aplicar os conhecimentos
apresentados durante as sessões expositivas.
Depois da realização do workshop e da parte prática, pediu-se, conforme
planejado, que os alunos preenchessem o questionário de perguntas pós-teste para
fornecerem uma avaliação qualitativa sobre sua experiência com o uso da
abordagem.
Ao observar a Figura 20, pode-se notar que todos concordaram que o
aprendizado sobre o metamodelo foi útil em aprimorar sua comunicação com base
no que tiveram de experiência com seus colegas de equipe durante o
desenvolvimento do software proposto. Acredita-se que estas respostas são um
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forte indicativo de que a decisão sobre o uso do metamodelo proposto nesta
abordagem foi uma decisão acertada.
Figura 20 – Mapeamento pós workshop sobre melhoria na comunicação – Iteração 1

ACHO QUE MINHA COMUNICAÇÃO
MELHOROU COM O APRENDIZADO DO
METAMODELO APRESENTADO NO
WORKSHOP

1

5

Concordo totalmente

Concordo

Neutro

Discordo

Discordo totalmente

Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Mesmo com a pouca experiência dos participantes no desenvolvimento de
software, a utilização da abordagem pareceu ajudar a melhorar o processo de
desenvolvimento como um todo, pois 5 dos 6 participantes disseram concordar
totalmente com a melhoria no processo de desenvolvimento trazida pela adoção da
abordagem, sendo que 1 teve opinião neutra.
Todos os participantes também concordaram que o uso da abordagem
diminuiu os problemas de comunicação inerentes ao processo de desenvolvimento e
design de um software.
Ao observar estas informações colhidas, têm-se mais fatores que levam à
validação da abordagem proposta neste trabalho.
Na Figura 21 pode-se verificar que 4 dos 6 participantes concordaram ou
concordaram totalmente com a afirmação de que a abordagem proposta é fácil de se
utilizar. Por outro lado, 2 participantes tiveram posicionamento neutro sobre a
afirmação. Ao analisar os dados coletados, notou-se que os participantes que
possuíam menor nível de conhecimento prévio em SCRUM e UX acabaram por
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fornecer respostas mais neutras quando indagados sobre a facilidade de uso da
abordagem.
Figura 21 – Mapeamento pós workshop sobre a abordagem – Iteração 1

CONSIDERO A ABORDAGEM PROPOSTA
FÁCIL DE APLICAR E USAR

2

2

2

Concordo totalmente

Concordo

Neutro

Discordo

Discordo totalmente

Fonte: Desenvolvida pelo autor.

O perfil e nível de conhecimento prévio dos participantes conforme exibido
anteriormente, também pareceram afetar o nível de confiança no uso da abordagem
proposta, como é possível observar na Figura 22.
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Figura 22 – Mapeamento pós workshop sobre a abordagem – Iteração 1

ME SINTO CONFIANTE PARA USAR A
ABORDAGEM PROPOSTA

1
3
2

Concordo totalmente

Concordo

Neutro

Discordo

Discordo totalmente

Fonte: Desenvolvida pelo autor.

No momento em que os participantes foram indagados se consideravam que a
integração entre UX e SCRUM ocorrera com sucesso, 3 participantes que possuíam
maior nível de experiência no uso de ambos conhecimentos relataram concordar
que houve sucesso. Já no caso de participantes com menor nível de experiência, a
resposta foi neutra, talvez por não possuírem base comparativa para inferirem a
respeito.
Ao final, indagou-se a respeito da utilidade dos conhecimentos adquiridos
durante o workshop e o retorno foi muito positivo, com todos os participantes tendo
concordado com a utilidade do que foi ensinado.
Na última questão, de resposta aberta, pediu-se considerações finais dos
participantes e estas trouxeram feedbacks e informações interessantes sobre o
experimento:
“O curso abriu minha visão sobre como é importante a
comunicação da equipe; e como é mais fácil essa interação
com uso de metamodelo e Scrum; conhecimentos que levarei
pra vida toda. ”
Comentários

como

este

ilustraram

uma

maior

preocupação

que

os

desenvolvedores e designers passaram a ter com aspectos relacionados à

80

comunicação durante seu trabalho. Houve também uma crítica nesta iteração do
experimento que trouxe um ajuste fino a ser feito no workshop, para melhorá-lo nas
próximas iterações:
“Acredito que logo após falar do metamodelo poderíamos ter
exercícios práticos de uso; onde simularíamos uma conversa
com um cliente em que o professor avaliaria quão bem
estamos utilizando o método. ”
Tal dinâmica já existia, porém, sua realização embora prevista, foi deixada
como opcional para os participantes. Nas outras iterações, esta dinâmica passou a
passou a ser recomendada logo após a apresentação do metamodelo, de modo a
deixar os participantes mais confiantes no uso do metamodelo.
ii.

WORKSHOP/EXPERIMENTO: ITERAÇÃO 2

Nesta iteração do experimento, realizada na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, a turma participante já era uma turma com mais experiência, próxima
da metade do período de formação. Pode-se observar na Figura 23 que a maior
parte dos alunos possuía conhecimentos em nível mediano sobre os pré-requisitos
para o workshop.
Dado o grande volume de participantes (28 alunos), foi necessária a adoção do
critério

discutido

na

seção

5.1.

PLANEJAMENTO

E

PREPARAÇÃO

DO

EXPERIMENTO, os participantes foram divididos em 4 grupos de trabalho.
Dois dos quatro grupos tiveram seus dados desconsiderados deste
experimento pois não atendiam aos pré-requisitos e faltaram muito ou chegaram
atrasados com frequência, não demonstrando nível suficiente de participação.
Coincidentemente, os grupos que tiveram seus dados desconsiderados por
faltas e por não atenderem aos pré-requisitos foram justamente os grupos com
menores notas segundo o critério estabelecido junto com o professor da turma.
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Figura 23 – Níveis de conhecimento dos participantes – Iteração 2
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Pode-se notar que neste caso, conhecimentos relacionados a PHP, SCRUM e
UX, em sua maioria tiveram origem na internet, em livros e nas empresas onde
trabalham (Figura 24). Também foi possível observar que houve maior nível de
conhecimento advindo da universidade quando comparado aos participantes da
iteração 1 do experimento.
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Figura 24 – Origem do conhecimento dos participantes – Iteração 2
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Diferentemente da iteração 1, os participantes desta iteração avaliaram sua
comunicação com notas mais altas, sendo a maioria como BOA ou MUITO BOA.
Ao analisar os dados colhidos, parece haver algum tipo de relação com o fato
da maior parte dos respondentes das opções boa e muito boa já estarem atuando no
mercado de trabalho.
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Figura 25 – Auto avaliação dos participantes sobre sua comunicação – Iteração 2
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

De todos os participantes considerados nas estatísticas, 9 atuavam
profissionalmente,

até

o

momento

da

pesquisa,

na

área

de

T.I.

como

programadores, engenheiros de software, analistas de sistemas e consultores, e 2 já
atuaram profissionalmente mas encontram-se em fase de recolocação profissional.
Estas estatísticas se refletem na frequência de uso dos conhecimentos
pesquisados entre os participantes, conforme é possível verificar na Figura 26.
Nesta iteração muitos participantes declararam nunca utilizarem SCRUM e/ou
UX em seus trabalhos, dentro deste subgrupo que nunca utilizava um ou ambos
conhecimentos em seus trabalhos, identificou-se que 5 participantes que nunca
atuaram profissionalmente estavam enquadrados nesta estatística. Dentre os que
atuam profissionalmente, apenas 4 nunca utilizaram SCRUM profissionalmente,
tendo declarado utilizarem outros métodos, dentre eles os métodos cascata
(ROYCE, 1970) e Dev Ops (PORTER; HEPPELMANN, 2015).
Analisando-se a Figura 26, foi possível observar que a maioria dos
respondentes nunca utilizara UX Design em seus trabalhos. Entretanto, ao se
comparar esta informação com a natureza de sua atuação profissional, percebeu-se
que se tratavam de profissionais que trabalham mais com desenvolvimento de
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código do que com design, assim sendo, é compreensível o fato de nunca utilizarem
tal conhecimento. Supõe-se que hajam equipes distintas que atuem com UX nos
ambientes de trabalho dos respondentes ou que atividades UX simplesmente não
são realizadas em seus ambientes de trabalho.
Figura 26 – Frequência de uso dos conhecimentos pelos participantes – Iteração 2
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Infelizmente, nesta iteração também não foram encontrados participantes que
tivessem alguma experiência com a integração entre UX e SCRUM, isto pode estar
relacionado ao fato de que ainda possuíam pouco tempo de atuação profissional.
Esta mesma evidência foi verificada na iteração 1 do experimento, fato que
corroborou com a decisão pela realização de entrevistas com especialistas para
ajudar na validação da abordagem proposta.
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Figura 27 – Mapeamento pós workshop sobre melhoria na comunicação – Iteração 2
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

De todos os 16 respondentes considerados, 15 concordaram que o
aprendizado do metamodelo melhorou sua comunicação. O único respondente que
discordou, avaliou sua comunicação como muito boa, podendo ter sido este o motivo
de não ter concordado.
Apenas um dos respondentes teve opinião neutra sobre considerar que a
abordagem ajudou a melhorar o processo de desenvolvimento como um todo; no
restante, todos os respondentes concordaram com a afirmação, reforçando a
evidência de que a aplicação da abordagem é viável e positiva para o processo de
desenvolvimento.
Além disto, 15 dentre os 16 respondentes desta iteração concordaram ou
concordaram totalmente que o uso da abordagem diminui problemas de
comunicação que geralmente ocorrem no processo de design e desenvolvimento de
software. Apenas 1 respondente teve opinião neutra a respeito da afirmação
supracitada.
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Figura 28 – Mapeamento pós workshop sobre a abordagem – Iteração 2
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Conforme foi possível observar na Figura 28, 9 participantes, representando
56% do total, tiveram opinião neutra sobre a facilidade de aplicação e uso da
abordagem. Estes respondentes, em sua maioria, nunca utilizaram UX em seus
trabalhos: infere-se, portanto, que esta tenha sido uma possível causa da sensação
de dificuldade de aplicação, além do perfil ainda com pouca experiência com
SCRUM e UX.
Boa parte dos participantes teve dificuldades em entender o funcionamento do
processo SCRUM por nunca o terem utilizado antes, estes mesmos participantes
relataram não se sentirem confiantes em usar a abordagem proposta ou tiveram
opinião neutra a respeito do assunto, como pode-se observar na Figura 29. Já os
participantes que possuíam maior nível de conhecimento tanto em SCRUM como
em UX relataram estar confiantes em usar a abordagem.
A relação diretamente proporcional entre os níveis de conhecimento em
SCRUM e de confiança no uso da abordagem, já era prevista, dado que a adoção
da abordagem prevê a necessidade de nível suficiente de conhecimento no método
citado.
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Figura 29 – Mapeamento pós workshop sobre a abordagem – Iteração 2
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

A experiência tida com os participantes desta iteração foi positiva, embora
tenha havido um pouco de dificuldade inicial no uso do processo SCRUM dado que
a maioria não tinha tanta prática em sua utilização. Quando indagados acerca de
sua opinião sobre a integração entre SCRUM e UX, 14 participantes relataram
concordar (63%) ou concordar totalmente (25%).
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Figura 30 – Mapeamento pós workshop sobre a abordagem – Iteração 2
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Figura 31 – Mapeamento pós workshop sobre a abordagem – Iteração 2
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Ao término dos questionários, na última pergunta, todos os participantes
considerados

responderam

concordar

ou

concordar

totalmente

que

os
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conhecimentos adquiridos foram úteis, conforme pode-se verificar na Figura 31.
Igualmente nesta iteração, foi pedido que os participantes dessem suas
considerações finais; infelizmente, nesta iteração, houve apenas uma resposta de
um participante:
“Acho que faltou algum tipo de canvas na parte prática que
direcionasse os passos a serem seguidos; a turma ficou meio
solta e sem guia e pressionada pelo tempo. ”
O comentário citado foi feito por um participante que tinha nível mediano de
conhecimento prévio em SCRUM e nenhum conhecimento prévio em UX. Talvez por
conta destes fatos, o participante tenha sentido dificuldade na aplicação da
abordagem, exigindo algum tipo de modelo visual para seguir um passo a passo de
modo mais didático. Isto ilustra uma necessidade não antevista, que poderia facilitar
o entendimento da abordagem, talvez ilustrá-la em algum tipo de diagrama para
tornar sua compreensão mais facilitada, embora algo similar tenha sido feito na
Figura 13. Conforme demonstrado na Figura 26, a maioria dos participantes desta
iteração do experimento nunca haviam utilizado ou utilizavam raramente/com pouca
frequência o método SCRUM; portanto, infere-se que este fator também tenha
motivado tal crítica.
Por outro lado, este comentário ilustra a preocupação do referido participante
em executar a abordagem tal como foi ensinada. Talvez, para equipes mais
iniciantes, com baixo nível de experiência em SCRUM, seja realmente interessante
fornecer algum tipo de diagrama ou modelo processual que guie a aplicação e
execução da abordagem, com uma finalidade mais didática.
iii.

WORKSHOP/EXPERIMENTO: ITERAÇÃO 3

A terceira iteração do workshop foi realizada na universidade FEI com uma
turma do curso de ciências da computação. Um contexto similar ao da iteração 2,
porém, neste caso, os alunos participantes estavam mais próximos do término de
sua graduação. A turma citada possuía a disciplina de usabilidade em seu currículo
e a estavam frequentando à ocasião do experimento. Conforme é possível identificar
na Figura 32, o nível de conhecimento dos alunos nos assuntos necessários para o
workshop foi bem maior que na iteração 1 e pouco maior que na iteração 2.
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Figura 32 – Níveis de conhecimento dos participantes – Iteração 3
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Uma das maiores diferenças notadas foi na origem dos conhecimentos. Nesta
iteração, os participantes relataram terem obtido a maior parte dos conhecimentos
na própria universidade (Figura 33). Infere-se que tal diferença deva-se à diferença
de período em que os alunos se encontram na graduação e eventualmente até à
matriz curricular adotada pela instituição de ensino.
Diferentemente das iterações 1 e 2, neste caso, por se tratarem de alunos da
disciplina de usabilidade, a maioria dos participantes relatou possuir um nível médio
de conhecimento sobre o assunto (entre 5 e 6, numa escala de 0 a 10).
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Figura 33 – Origem do conhecimento dos participantes – Iteração 3
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Dentre os 15 participantes considerados neste experimento, observou-se que
11 atuaram ou ainda atuavam formalmente (até o momento da pesquisa) na área de
T.I., enquanto que apenas 4 nunca haviam trabalhado antes na área.
Coincidentemente, como observado nas outras iterações do experimento,
justamente os participantes que atuavam profissionalmente foram o que mais
avaliaram sua comunicação como sendo boa ou muito boa, conforme pode-se
observar no aumentado volume de respostas para estas opções na Figura 34.
Parece haver alguma relação entre a atuação dos participantes no mercado de
trabalho e sua percepção quanto às suas habilidades comunicacionais.
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Figura 34 – Auto avaliação dos participantes sobre sua comunicação – Iteração 3
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Novamente, assim como nas iterações anteriores, a maioria dos participantes
demonstrou

nunca

ter

utilizado

ou

utilizar

raramente

SCRUM,

UX

e/ou

ferramentas/métodos que melhorem sua comunicação em seus trabalhos, vide
Figura 35. Imagina-se que tal fato se deva ao enquadramento profissional destes
participantes que em sua maioria relataram ser estagiários ou programadores. Outra
possibilidade seria que tal relação talvez se deva à pouca idade e tempo de atuação
na área. Todos os participantes relataram possuírem entre 20 a 30 anos de idade.
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Figura 35 – Frequência de uso dos conhecimentos pelos participantes – Iteração 3
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Nesta iteração observou-se que a maioria dos participantes, quando
indagados,

relataram

raramente

utilizarem

ou

nunca

haverem

utilizado

conhecimentos relacionados a SCRUM, usabilidade e comunicação. Apenas um dos
participantes já havia tido alguma experiência no tema de integração entre SCRUM
e UX Design, conforme pode-se observar na Figura 36.
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Figura 36 – Mapeamento sobre tentativas de integração UX+SCRUM – Iteração 3
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O participante citado relatou que se tratava de um projeto pequeno, em
contexto industrial, não tendo havido nenhum tipo de treinamento para as equipes
que, por sua vez, trabalharam juntas no mesmo projeto em mesmo ambiente físico.
Também foi relatado que o foco maior das alterações foi o processo SCRUM,
com uma equipe de 6 a 10 pessoas, de modo que fosse possível encaixar
ferramentas e técnicas de UX Design no método de desenvolvimento.
O participante comentou que a adição de tarefas UX foi feita nas tarefas gerais
de desenvolvimento; como uma história com sua própria Sprint, que ocorreu em
paralelo com as tarefas de desenvolvimento. Relato que possui certa semelhança
com parte das táticas propostas pela abordagem construída neste trabalho.
Relatou-se também que muitas vezes requisitos que eram desenvolvidas
acabavam ficando “em espera” por haverem muitas tarefas de UX pendentes para
lançamento que alterariam os modelos concebidos originalmente.
Este foi o primeiro caso, no contexto de graduação, em que houve um
participante com algum tipo de experiência prévia no tema de integração SCRUM +
UX.
O participante também relatou que a maioria dos problemas encontrados
durante a experiência de integração estavam relacionados ao alinhamento entre as
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equipes e ao alto nível de retrabalho, dado que muitas vezes ocorria o
desenvolvimento de algo de maneira equivocada por conta de falhas ou desvios na
comunicação entre equipes de desenvolvimento e de designers.
Este relato foi ao encontro do que foi observado por este pesquisador nos
trabalhos analisados na seção 3 – ESTADO DA ARTE.
De todos os participantes considerados, 11 disseram concordar que sua
comunicação melhorou com o aprendizado do metamodelo de comunicação
(73,33%) e 4 tiveram opinião neutra sobre a afirmação, conforme demonstrado na
Figura 37.
Figura 37 – Mapeamento pós workshop sobre melhoria na comunicação – Iteração 3
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Seguindo a mesma tendência das outras iterações, 13 dos 15 participantes
concordaram que a abordagem proposta ajudou a melhorar o processo de
desenvolvimento como um todo, apenas 2 respondentes tiveram opinião neutra
sobre o assunto. Novamente, houveram evidências apontando para a validação da
abordagem.
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Figura 38 – Mapeamento pós workshop sobre a abordagem – Iteração 3
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Ao serem indagados se consideraram que a abordagem diminuíra os
problemas de comunicação inerentes ao processo de design e desenvolvimento de
software, embora as opiniões tenham sido mais variadas, como mostrado na Figura
38, verificou-se novamente que a grande maioria (13 dos 15 participantes
considerados) relatou concordar com a afirmação.
Destes 13 participantes que concordaram com a diminuição dos problemas de
comunicação, 9 estão atuando profissionalmente. Sendo importante frisar que o
participante citado anteriormente, que teve alguma experiência anterior com casos
de integração como a abordada neste trabalho, concordou ou concordou totalmente
em todas suas respostas relacionadas às indagações anteriores.
Em se tratando da facilidade de aplicação da abordagem proposta, observouse que todos os respondentes que discordaram da afirmação possuíam nível médiobaixo de conhecimento tanto em UX quanto em SCRUM, fatos que podem ter levado
estes participantes a sentirem maiores dificuldades no uso do método e
consequentemente na aplicação da abordagem.
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Figura 39 – Mapeamento pós workshop sobre a abordagem – Iteração 3
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

O grupo de participantes com nível médio-baixo de conhecimento em SCRUM
também demonstrou na questão seguinte não se sentir confiante em usar a
abordagem, como pode-se observar na Figura 40. Logo, verifica-se, com base no
que se observou nas iterações 1, 2 e 3, que o atendimento incompleto aos prérequisitos estabelecidos para este workshop gerou distorção nas estatísticas
colhidas dos participantes, em alguns momentos gerando certa insatisfação também
por estarem em um grupo onde poucos conheciam bem o método de
desenvolvimento SCRUM.
Esta reação já era esperada dada a aplicação do critério para divisão dos
grupos, conforme dito anteriormente. O objetivo foi o de garantir que ao menos parte
dos participantes conseguisse executar o experimento sem maiores problemas,
sendo possível eliminar a possibilidade de ocorrerem algumas variações
indesejadas que talvez invalidassem totalmente o experimento.
Embora a insatisfação deste grupo possa ter tendenciado suas respostas,
ainda assim, ao final o grupo conseguiu atingir os objetivos estipulados para o
workshop, com certa dificuldade, porém, produziu o software final com sucesso.
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Figura 40 – Mapeamento pós workshop sobre a abordagem – Iteração 3

ME SINTO CONFIANTE PARA USAR A
ABORDAGEM PROPOSTA

1

3

3

8

Concordo totalmente

Concordo

Neutro

Discordo

Discordo totalmente

Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Ainda assim, ao serem indagados sobre o sucesso da integração, 9 dos 15
participantes (60%) relataram concordar que houve sucesso na integração. Os 6
participantes que tiveram opinião neutra foram justamente o grupo que se sentiu um
pouco insatisfeito com a divisão dos grupos e que também possuía nível médiobaixo de conhecimento prévio no assunto, tais fatores podem ter influenciado suas
respostas.
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Figura 41 – Mapeamento pós workshop sobre a abordagem – Iteração 3
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Ao final do questionário, ao serem indagados sobre a utilidade dos
conhecimentos adquiridos no workshop, 13 dos 15 participantes (87%) considerados
disseram concordar ou concordar totalmente com sua utilidade e 2 participantes
tiveram opinião neutra.
A última questão, de resposta aberta, pedindo considerações finais dos
participantes desta iteração ao serem analisadas, confirmaram observações já feitas
anteriormente por outros participantes:
“Sobre a resposta de considerar a abordagem fácil de aplicar:
acredito que não seja tão fácil de aplicar pois é necessário um
domínio razoável sobre SCRUM e UX Design além de um bom
domínio em Metamodelo; o que exigiria mais tempo de estudo
para um domínio adequado.”
Fica claro no comentário a seguir que o nível reduzido de conhecimento de
alguns participantes pode ter gerado alguma distorção na resposta a algumas
questões, dadas eventuais dificuldades relacionadas ao aprendizado do processo
SCRUM, que era um pré-requisito.
Ainda assim, é importante frisar a necessidade de um treinamento mais
extensivo para a melhor utilização da abordagem como um todo, principalmente
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relacionado ao metamodelo de comunicação, cujo uso torna-se mais fluido e fácil
com mais tempo de prática.
Comentários similares a este foram fornecidos nesta iteração do experimento,
reportando o pouco tempo disponível para aplicação de toda a abordagem e uso
adequado das ferramentas propostas. A seguir mais um exemplo:
“Infelizmente creio que tivemos pouco tempo para conseguir
aplicar o SCRUM + UX Design + Metamodelo; pois apesar de
segmentarmos as tarefas não tínhamos muito tempo para nos
reunir e aplicar as reuniões de Sprint pois poderia acabar
afetando a entrega final. De todo modo foi interessante a
experiência de utilizar SCRUM deste modo em um curto prazo
e a forma como foram feitas as separações de
tarefas/atividades. ”
Novamente, nesta iteração do experimento também ficou claro que o perfil dos
participantes influenciou a aplicação da abordagem, conforme pode-se observar na
Figura 35, em sua grande maioria, os participantes relataram nunca ou raramente
utilizarem os conhecimentos básicos necessários para a aplicação da abordagem
(SCRUM e UX Design), embora possuam um nível mediano de conhecimentos
sobre mesmos.
Ainda assim, os comentários fornecidos reforçam a necessidade um
treinamento mais aprofundado com mais tempo sobre o metamodelo de
comunicação, o que corrobora com as recomendações propostas na abordagem.
iv.

WORKSHOP/EXPERIMENTO: ITERAÇÃO 4

Para esta última interação, decidiu-se buscar um público com maior
experiência no uso de SCRUM e UX para se eliminar a variável que parecia estar
distorcendo as respostas nas iterações anteriores do experimento.
Foram convidados alunos de pós-graduação do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas de São Paulo. Houve 8 matriculados, porém, apenas 6 participantes
compareceram ao workshop.
Nesta iteração, dada a diferença do perfil do público, já se observou uma boa
diferença de nível de conhecimento e experiência com o uso dos conceitos
necessários para o workshop, como é possível verificar na Figura 42, os
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participantes relataram possuir conhecimento em nível médio-alto sobre os prérequisitos do workshop.
Figura 42 – Níveis de conhecimento dos participantes – Iteração 4
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Dado o perfil mais sênior (entre 31 e 50 anos de idade) dos participantes, a
origem dos conhecimentos dos participantes teve certo equilíbrio entre as opções
oferecidas, demonstrando que profissionais que atuam a mais tempo no mercado
buscam conhecimento em diversas fontes, não se restringindo à apenas algumas
poucas.
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Figura 43 – Origem do conhecimento dos participantes – Iteração 4
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Os relatos acerca de como avaliam sua comunicação foram mais diversificados
do que nas outras iterações, conforme pode-se observar na Figura 44.
Figura 44 – Auto avaliação dos participantes sobre sua comunicação – Iteração 4
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Outra grande diferença foi a frequência do uso dos conhecimentos envolvidos
no workshop em seus trabalhos: a maior parte dos participantes relatou usar sempre
ou frequentemente os conhecimentos citados em seu trabalho.
Figura 45 – Frequência de uso dos conhecimentos pelos participantes – Iteração 4
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Nesta iteração do experimento, dado o maior nível de experiência profissional
dos participantes tanto em SCRUM quando em UX Design, observou-se que metade
dos participantes (3 de 6) já havia tentado de algum modo compatibilizar SCRUM e
UX Design.
O primeiro relato foi feito por um designer, tendo comentado que o projeto
aconteceu em contexto industrial e que houve treinamento para introduzir conceitos
sobre metodologias de pesquisa no universo de IHC.
Tratou-se de um projeto de grande porte, que envolveu equipes de 0-5
designers e 6-10 desenvolvedores, todos trabalhando juntos em um mesmo
ambiente físico. O foco dos ajustes e modificações realizados foi UX Design para
encaixar o processo de SCRUM no processo utilizado pelos designers. O
participante disse que houve boa compatibilização.
Foram levantados como pontos negativos o elevado número de reajustes
necessários por que boa parte da equipe de desenvolvimento não possuía domínio
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suficiente sobre o tema de usabilidade. Foram feitos diversos treinamentos para
explicar e diferenciar os diferentes métodos de pesquisa; seus propósitos, como
coletar informações dos usuários, entre outros.
Esta tentativa de compatibilização ocorreu porque, segundo o relato do
participante, sua empresa adotou uma política de design participativo onde o grupo
responsável por fazer o processo de UX não tinha total domínio sobre o assunto.
Como pontos positivos da tentativa, relatou-se que após a fase de
entendimento coletivo, as tarefas de UX se tornaram mais visíveis dentro do método
SCRUM. Toda a parte de organização e concepção de entrevistas; grupos focais e
avaliações heurísticas seguiu com tranquilidade. Entretanto, relatou-se também que
tarefas como entrevistas e grupo focais não se encaixaram muito bem dentro do
SCRUM por conta da grande dependência de confirmações onde a participação dos
usuários era necessária e problemas de agenda afetaram o trabalho.
O participante ressaltou, em diversos momentos de seu relato, problemas de
comunicação advindos da tentativa de integração entre SCRUM e UX Design.
O segundo caso, também foi relatado por um participante que atuava como
designer. Neste caso, o projeto também ocorreu em contexto industrial. Houve um
treinamento onde uma empresa de UX foi contratada para apresentar resultados de
algumas pesquisas e trabalhos que haviam sido feitos para as equipes técnica e de
design (da qual o respondente participava). Foi um projeto de pequeno porte, com
equipes de 1-5 designers e 1-5 desenvolvedores, que trabalharam em ambientes
separados.
Diferentemente do primeiro relato, foram feitas mudanças no processo SCRUM
para que atividades de UX pudessem ser encaixadas. O participante relatou que a
integração foi “fraca” ou “ruim” segundo os termos que usou em sua descrição. A
empresa contratada propôs que apenas um UX designer ficasse alocado com a
equipe técnica, trabalhando com SCRUM. Porém isto não ocorreu, por conta de uma
decisão de um gerente de projetos, que, segundo ele, desejava "gerar mais
Wireframes em menos tempo, para que a equipe técnica trabalhasse o quanto
antes".
Ao final do trabalho, o participante relatou ter notado que foram feitas entregas
com muitos pontos em aberto ou conflitos com o que realmente era esperado pelos
usuários finais.
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Este caso reforça o que foi observado em outros estudos na sessão do estado
da arte, onde equipes de desenvolvedores e de designers que tentaram integrar
SCRUM e UX Design, quando trabalharam juntas, possuíram maiores taxas de
sucesso na integração e em seus projetos.
O terceiro e último caso relatado, foi relatado por um participante que atuava
como engenheiro de software. O projeto aconteceu em contexto industrial, houve
algum tipo de treinamento superficial, segundo ele, onde algumas apresentações
foram realizadas para a equipe, porém sem um treinamento formal de trabalho.
Somente algumas pessoas da turma realmente aproveitaram, dentre elas os
designers. O participante não especificou o conteúdo do treinamento em sua
resposta. Segundo o participante, o projeto foi de grande porte, com equipes de 6-10
desenvolvedores e 1-5 designers, trabalhando juntas em um mesmo ambiente físico.
O foco das alterações foi UX design, onde foram realizadas adaptações em
atividades relacionadas para encaixar o processo SCRUM. Ainda em seu relato, o
participante comentou a respeito de como se deu a integração entre SCRUM e UX,
relatando o seguinte:
“A compatibilização não foi fácil, pois foi necessário adaptar UX
em SCRUM e não o contrário. Por exemplo: etapas de
levantamento de requisitos do usuário eram complexas de
realizar durante as iterações de sprints sendo necessário
trabalhar com modelo cascata antes mesmo de partir para o
modelo iterativo incremental. ”
Pode-se verificar pelo relato que não foi uma integração fácil de se fazer e um
dos fatores que mais afetou negativamente o processo de integração foi justamente
ter que modificar UX para que se encaixasse no processo SCRUM. Este relato,
reforça o caminho seguido na abordagem contida neste trabalho, na qual as
adaptações são feitas no processo SCRUM para que comtemple atividades
relacionadas a usabilidade.
Cinco participantes disseram concordar com a afirmação de que o aprendizado
do metamodelo melhorou sua comunicação, tendo apenas um demonstrado opinião
neutra. Além disto, também concordaram com a afirmação de que a abordagem
ajudou a melhorar o processo de desenvolvimento como um todo. Estas respostas
reforçam o que já havia sido observado nas iterações anteriores do experimento.
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Todos os participantes também consideraram que o uso da abordagem diminui
os problemas de comunicação que ocorrem nos processos de design e de
desenvolvimento de software, sendo que 3 participantes (50% do total) julgaram que
a abordagem proposta é fácil de ser aplicada e utilizada. Apenas 2 participantes
discordaram desta afirmação, justificando que por ser algo novo, precisariam de
mais tempo de contato com a abordagem para poderem realmente inferir a respeito
de sua facilidade de utilização.
Figura 46 – Mapeamento pós workshop sobre a abordagem – Iteração 4
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Na Figura 46, pode-se verificar que 3 dos 6 participantes relataram concordar
em se sentirem confiantes para o uso da abordagem. Entretanto, neste caso, 2
participantes não se sentiram confiantes para o uso da abordagem e 1 teve opinião
neutra. Infere-se que esta negativa foi gerada pelo fato de estes participantes serem
os participantes com nível baixo ou nulo de conhecimentos em SCRUM e UX,
tendência já observada nas outras iterações dos experimentos: em todos os
momentos que os participantes não atenderam ao pré-requisitos estabelecidos,
notou-se que suas respostas para estas questões, tenderam à neutralidade ou à
discordância.
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Isto reforça o que já foi observado: o uso da abordagem é mais aconselhável
em contextos nos quais as equipes tenham nível médio-alto ou alto de conhecimento
tanto em SCRUM como também em UX.
Os participantes que possuíam conhecimento médio-alto em SCRUM e UX
quando indagados sobre considerarem se houve sucesso na integração, disseram
concordar (3 dos 6 participantes), justamente os participantes que relataram ter
tentado integrações do tipo. Já os participantes com menor nível de conhecimento
nos assuntos, relataram ter opiniões neutras neste sentido. Todos os participantes,
sem exceção, ao final desta iteração relataram concordar que os conhecimentos
adquiridos ao longo do workshop foram úteis.
Ao final da quarta e última iteração deste experimento, também foram pedidas
considerações finais dos participantes desta iteração, que trouxe comentários que
reforçam pontos de melhoria observados nas outras iterações e pontos positivos
acerca da abordagem e do workshop como um todo:
“A prática ajudou a elucidar bem como seria realizada a
aplicação da abordagem UX + Scrum + Metamodelo. O ponto
mais crítico; segundo pudemos verificar; foi realmente a
comunicação. Após utilizar a abordagem pude identificar
melhor as possíveis fontes de erro de comunicação; apesar de
não considerar que seja fácil aplicar o metamodelo em uma
situação real, durante o contato com o cliente e, por isto, ainda
não me senti confiante no domínio desta abordagem. ”
No comentário supracitado, observa-se novamente a necessidade de maior
tempo de treinamento no uso do metamodelo de comunicação. Entretanto, pôde-se
considerar como satisfatório o uso do metamodelo pelos participantes desta
iteração, ao se considerar a quantidade limitada de tempo que foi disponibilizada
para a realização do workshop. De qualquer modo, é possível dizer que a correta
utilização da abordagem traz consigo a necessidade de um treinamento mais
aprofundado sobre o metamodelo de comunicação para que haja maior fluidez e
facilidade em sua utilização. A seguir outro comentário deixado por outro participante
do workshop:
“Gostei bastante do Workshop; acredito que tudo que foi
abordado consegue ser aplicado na produção de projetos no
mundo real. O uso do metamodelo se mostrou uma ótima
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ferramenta para resolver diversas situações-problema no
processo de comunicação.
O único ponto que gostaria de mencionar é que algumas áreas
do conhecimento do universo do UX Design podem ter seu
potencial comprometido se executadas após a definição dos
itens de backlog.
Isto se aplica a áreas que desempenham um papel
fundamental na concepção de um projeto; como pesquisas de
usuários e arquitetura da informação. Eu digo isso com base no
fato de que essas atividades podem ter impactos significativos
em como será o projeto final; assim como o valor que ele terá
em sua entrega.
O uso do metamodelo por si só tem um enorme potencial de
revelar diversos requisitos que podem passar despercebidos.
Porém pode ter um efeito negativo se utilizado por pessoas que
não tenham a capacidade de identificar situações adequadas
quando e como escutar os usuários. Por que o metamodelo;
pelo que eu entendi; não objetiva encontrar a melhor solução apenas tentar decodificar ao máximo uma mensagem que vem
do comunicador.
Neste ponto de vista a integração foi perfeita. Mas eu fiquei um
pouco inseguro, com medo de entregar um produto de pior
qualidade por conta das restrições de tempo para o projeto,
dada a abordagem com design centrado no usuário. ”
Este participante deixou um comentário apontando pontos de atenção na
aplicação da abordagem, deixando claro que é importante maior nível de
conhecimento sobre o metamodelo para seu uso e concordou com sua efetividade.
Entretanto, frisou que caso o comunicador não consiga utilizar o metamodelo
adequadamente, isto pode gerar um efeito negativo na escuta do usuário e na
resolução dos conflitos de comunicação.
Tal comentário reforça novamente o que foi observado em outras iterações
deste experimento: faz-se necessário um treinamento mais detalhado sobre
metamodelo com mais tempo para absorção e aplicação do mesmo pelos
utilizadores da abordagem.
Houve também neste caso, certa insegurança com relação à entrega, dadas as
restrições de tempo existentes para o workshop; porém, foi deixado claro para os
participantes que o objetivo do exercício prático de desenvolvimento era a aplicação
da abordagem e não especificamente a entrega do projeto solicitado. Ainda assim,
tais comentários demonstram a necessidade de mais tempo para desenvolvimento
do projeto proposto, de modo ágil, com design focado no usuário e que oferecesse
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um bom nível de usabilidade. Outros participantes também deixaram seus
comentários, como é possível verificar a seguir:
“Daniel; parabéns pelo Workshop; muito rico e dentro das
minhas expectativas. Sobre a facilidade de uso; marquei como
‘Neutro’ pois; na minha opinião; depende muito do cenário em
que for aplicar as 3 abordagens: tamanho do time; processo de
trabalho; cultura da empresa; etc. Outras ferramentas podem
ser aplicadas; como por exemplo: uso do Kanban ao invés do
Scrum para entregar uma campanha de marketing em tempo
extremamente curto. ”
“No geral a agenda foi muito interessante e de muita utilidade
para futuros projetos em minha empresa. Foi notado que
existe uma dificuldade inicial em se usar o meta-modelo; porém
esta dificuldade vai diminuindo conforme a prática; o que
necessitaria mais tempo de workshop (acredito que mais 1 dia).
De forma geral o workshop conseguiu atingir o objetivo
provando que a comunicação durante a fase de elicitação de
requisitos e entrega do projeto pode ser muito prejudicada
quando aplicada de forma errada; criando ruídos na definição
dos requisitos.
O meta-modelo consegue mitigar esse
problema; criando um padrão de comunicação e favorecendo o
questionamento entre os membros da equipe em conjunto ao
cliente; produzindo assim respostas com o consentimento de
todos. Não apenas a melhoria na comunicação foi notada; mas
também o uso de UX Design integrado ao SCRUM fez com que
o projeto tivesse mais envolvimento do usuário representado
pelo UX Designer; resultando assim em um maior sucesso de
projeto. ”
Estes comentários reforçam a aplicabilidade da abordagem e validam a
utilidade do uso do metamodelo de comunicação no processo de desenvolvimento,
devido a mitigação dos problemas relacionados à comunicação.
Um ponto de atenção citado refere-se justamente à cultura da empresa na qual
a abordagem seria aplicada. Dependendo do processo de trabalho e cultura
adotados, podem haver impedimentos para o uso da abordagem tal como está
estabelecida, talvez gerando a necessidade de algum tipo de adaptação.
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v.

WORKSHOPS/EXPERIMENTOS CONSOLIDADOS

Ao todo, 63 foi o número total de participantes dos workshops realizados nesta
dissertação, sendo que foram consideradas, seguindo os critérios estabelecidos,
informações de 43 participantes.
Durante a execução das 4 iterações dos experimentos nos workshops, foi
notável a heterogeneidade de conhecimentos dos participantes, conforme é
verificado na Figura 47.
A maior dificuldade encontrada foi que os principais conhecimentos tidos como
pré-requisitos

para

os

workshops

(SCRUM

e

UX)

foram

justamente

os

conhecimentos menos apresentados pelos participantes, o que influenciou na
realização dos workshops e aplicação da abordagem pelos participantes.
Figura 47 – Níveis de conhecimento dos participantes – Consolidado
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Outro fator de dificuldade encontrado foi que a maioria dos participantes nunca
ou raramente havia utilizado SCRUM, UX e ferramentas/métodos de comunicação,
fatores que influenciaram nos resultados deste experimento. O principal momento
em que se observou dificuldade dos participantes nas iterações como um todo foi na
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execução da abordagem, dado o baixo nível de conhecimento da maioria em
SCRUM e UX.
Figura 48 – Frequência de uso dos conhecimentos pelos participantes – Consolidado
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Infelizmente, de todos os participantes das iterações do experimento, apenas 4
dos 43 participantes (9%) haviam tido alguma experiência com integração de UX e
SCRUM. Ainda assim, estes 4 participantes enriqueceram este trabalho com seus
relatos.
O

metamodelo

realmente

demonstrou

ser

uma

boa

ferramenta

de

comunicação, dado que 36 de 43 participantes (86% do total) relataram
concordarem ou concordarem totalmente que a própria comunicação melhorou com
o aprendizado do metamodelo. Sendo que apenas 1 participante discordou da
afirmação e 5 tiveram opinião neutra.
Esta estatística indica a validade do uso do metamodelo como ferramenta para
eliminação de problemas relacionados à comunicação em situações que exijam
algum tipo de interação do gênero.
A maioria dos participantes (90%) considerou que a abordagem construída
ajudou a melhorar o processo de desenvolvimento como um todo, conforme
observado na Figura 49.

112

Figura 49 – Mapeamento pós workshop sobre a abordagem – Consolidado
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Tal conclusão sugere a existência de algum nível de eficácia da aplicação
desta abordagem na melhoria do processo de desenvolvimento e design de um
software. Igualmente, ao se observar a Figura 50, verifica-se que 93% dos
participantes concorda que a abordagem efetivamente diminui problemas de
comunicação que ocorrem. Estes dados trazem fortes indícios da aplicabilidade da
abordagem proposta.
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Figura 50 – Mapeamento pós workshop sobre a abordagem – Consolidado
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Conforme mostrado na Figura 51, de todos os 19 dos 43 participantes
considerados (44%) disseram concordar com a facilidade de aplicação e uso da
abordagem proposta, sendo que apenas 6 participantes (14%) discordaram da
afirmação. Embora a diferença tenda para a concordância na facilidade de seu uso e
aplicação, verificou-se que 18 participantes (42%) tiveram opinião neutra a respeito
da facilidade no uso e aplicação da abordagem: ao analisar este grupo, percebeu-se
que sua neutralidade, em maior grau, possivelmente deveu-se ao fato de terem
menor nível de conhecimento em SCRUM e UX, o que acabou gerando insegurança
na aplicação da abordagem.
As Figuras 51 e 52 demonstram que há certa similaridade dentre as
proporções de participantes que se sentiram confiantes no uso da abordagem.
Observou-se que os mesmos participantes que discordaram ou que tiveram opiniões
neutras em ambas questões, foram justamente os que possuíam menor nível de
conhecimento nos pré-requisitos.
Ficou claro novamente que a impossibilidade de se ter participantes 100%
aderentes aos pré-requisitos estabelecidos influenciou nos resultados dos
workshops, mas ainda assim, foi possível verificar que 42% e 37% dos participantes
concordaram com a facilidade de uso/aplicação da abordagem e se sentiram
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confiantes em utilizá-la, respectivamente. Estes dados trazem mais indícios sobre a
aplicabilidade da abordagem proposta em contextos onde os desenvolvedores e
designers tenham um nível de conhecimento médio-alto ou alto, conforme já
explanado anteriormente.
Figura 51 – Mapeamento pós workshop
sobre a abordagem – Consolidado
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6

Figura 52 – Mapeamento pós workshop
sobre a abordagem – Consolidado
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Observou-se que 67% dos participantes concordaram que a integração entre
SCRUM e UX ocorreu com sucesso, dados que podem indicar como válida e
aplicável da abordagem proposta, conforme é possível verificar na Figura 53.
Figura 53 – Mapeamento pós workshop sobre a abordagem – Consolidado
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Fonte: Desenvolvida pelo autor.

E finalmente, como um feedback sobre o workshop, ao final, concluiu-se que
41 dos 43 (96%) participantes concordaram que os conhecimentos adquiridos ao
longo dos workshops lhes foram úteis, sendo que apenas 2 participantes tiveram
opinião neutra.
Com base no exposto, pode-se considerar a abordagem proposta como
validada no contexto acadêmico em que foi inserida e testada.
Na seção seguinte discorre-se sobre a experimentação no contexto industrial
que visa complementar esta experimentação realizada ao tratar do mesmo assunto
em um contexto distinto.
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6 EXPERIMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO: CONTEXTO INDUSTRIAL
Durante o planejamento do experimento em contexto acadêmico, surgiu
interesse em se verificar como seria avaliada a aplicabilidade da abordagem
proposta no contexto industrial.
Este interesse surgiu por inferir-se que, por serem alunos de graduação, os
participantes dos workshops, em sua maioria, possuiriam pouca experiência no uso
dos conceitos necessários para a abordagem, fato que se concretizou e foi
observado durante os experimentos (vide Figura 48); portanto, uma avaliação de
profissionais do mercado com perfil mais sênior e maior nível de experiência com
SCRUM e UX Design seria importante e necessário. Além disto, as entrevistas
trazem informações de natureza qualitativa para o aprimoramento, ajudando a
validar a abordagem proposta em outro contexto.
6.1

Planejamento e preparação do experimento
A parte relativa à experimentação foi realizada seguindo-se o método descrito

na seção 1.4 MÉTODO DE TRABALHO. A seguir, detalham-se todos os
procedimentos realizados até a conclusão das entrevistas e coleta das informações.
i.

Planejamento da entrevista a ser realizada com base nos resultados
obtidos da análise comparativa e dos workshops realizados
A fase das entrevistas foi planejada com base nos mesmos critérios utilizados
para avaliar os trabalhos de outros pesquisadores e utilizados para a
estruturação dos questionários para os workshops.

ii.

Definição de informações a serem coletadas e estruturação de
questionário
O objetivo foi coletar informações que validassem a abordagem e
corroborassem o que seria observado durante a primeira parte dos
experimentos, a seguir as informações básicas solicitadas ao entrevistado
durante o processo da entrevista:
• Experiência na área (SCRUM/UX ou ambos)
• Frequência com a qual trabalha com (SCRUM/UX ou ambos)
• Histórico de projetos onde tentou-se alguma integração:

117

o Contexto dos projetos
o Porte
o Tamanho de equipes envolvidas
o Forma de trabalho (junto/separado/ambos)
o Foco de adaptações
o Ajustes/Atividades realizadas para compatibilização
o Se houve algum tipo de treinamento
o Ferramentas, técnicas e métodos complementares/de suporte utilizados
• Opinião sobre a abordagem quanto à: Aplicabilidade, Pontos fortes/positivos,
Pontos fracos/negativos/de melhoria e Facilidade de uso/Confiança
iii.

Definição de pré-requisitos para seleção de entrevistados
Definiu-se como pré-requisitos para a seleção dos entrevistados os seguintes
pontos:
• Possuir no mínimo 3 anos de experiência em trabalho com SCRUM e/ou UX
Design
• Possuir disponibilidade de no mínimo uma hora para ser entrevistado
• Estar atuando profissionalmente com SCRUM e/ou UX atualmente

iv.

Seleção de ambiente para entrevistas
Dado que um dos pré-requisitos é estar atuando profissionalmente, inferiu-se
que as entrevistas provavelmente iriam ocorrer fora do horário comercial.
Assim sendo, decidiu-se oferecer aos entrevistados a possibilidade de a
entrevista ser presencial em local selecionado pelo entrevistado (caso
estivesse na mesma cidade do entrevistador) ou via vídeo conferência (caso
estivesse em outra cidade ou não tivesse disponibilidade para uma entrevista
presencial).

v.

Solicitação da participação de profissionais do mercado na entrevista
A solicitação de participação foi feita por e-mail aos entrevistados a partir de
uma

breve

análise

de

seus

perfis

na

rede

social

LinkedIn

(http://www.linkedin.com) para verificação e validação do entrevistado com
base nos pré-requisitos que foram estabelecidos.
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vi.

Coleta de dados sobre o perfil do entrevistado
A coleta de dados foi feita por meio de questionário estruturado na ferramenta
Google Forms (https://www.google.com/forms/), para maior padronização das
informações e geração automática de gráficos/estatísticas.
É importante frisar que desde o início do processo da entrevista, questões
relacionadas à ética foram esclarecidas, deixando claro que o participante
poderia escolher não responder a qualquer questão ou até interromper o
processo da entrevista se eventualmente o desejasse. Esta preocupação
permeou todo o processo, assim como feito na etapa do experimento relativa
aos workshops no contexto acadêmico.
Na primeira parte do questionário foram colocadas perguntas relacionadas ao
perfil do entrevistado, sua profissão, idade, conhecimentos em SCRUM, UX,
entre outras. Este questionário está disponível para consulta no Apêndice F.

vii.

Apresentação da abordagem proposta e de resultados obtidos durante os
workshops realizados
Neste momento apresentou-se a abordagem aos entrevistados a partir de uma
apresentação elaborada anteriormente para os workshops. Foi explicado o
funcionamento da abordagem, premissas a serem adotadas, personalizações
realizadas no processo SCRUM, tarefas de UX a serem incluídas no processo
e todos os detalhes necessários para o pleno entendimento do entrevistado.
Foram dados alguns exemplos de uso do metamodelo de comunicação para
que o entrevistado tivesse maior familiaridade com o assunto de modo que
pudesse inferir a respeito.

viii.

Coleta de dados sobre a opinião do entrevistado acerca da abordagem e
verificação de experiência do entrevistado com integração SCRUM + UX
Design
A partir da apresentação da abordagem proposta e elucidação de eventuais
dúvidas do entrevistado acerca da mesma, realizou-se a segunda parte da
entrevista,

utilizando-se

um

questionário

com

perguntas

de

natureza

qualitativa. O questionário completo está disponível para consulta no Apêndice
G.
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Além do uso do questionário, previu-se o uso de bloco de notas de modo a
manter anotações adicionais durante todo o processo, dado que informações
importantes poderiam ser fornecidas não estando necessariamente previstas
no questionário/roteiro de entrevista.
Esta preocupação foi positiva, pois realmente foi necessário o uso do bloco de
notas para anotações de informações adicionais que foram fornecidas fora do
escopo dos questionários de entrevista.
ix.

Análise dos resultados obtidos e desenvolvimento de relatório
Nesta etapa final, os dados coletados por meio dos questionários eletrônicos
foram baixados, analisados e consolidados para a elaboração do relatório
apresentado na seguinte seção.

6.2

Resultados do experimento
Realizou-se um total de 4 entrevistas. Infelizmente, por restrições de agenda

dos convidados (6 pessoas no total), não foi possível agendar entrevistas com todos.
Todas as entrevistas ocorreram dentro do esperado e o planejamento descrito
na seção anterior foi seguido sem nenhuma dificuldade. A adoção do bloco de notas
foi uma decisão acertada, trazendo maior riqueza de detalhes para o processo das
entrevistas.
Por questões éticas, informações que pudessem de algum modo identificar os
entrevistados foram removidas das informações coletadas.
Dos 4 profissionais entrevistados, 2 foram do sexo feminino e 2 do sexo
masculino, com idades entre 30 e 50 anos. Todos os entrevistados possuem algum
cargo de nível gerencial nas empresas de T.I. em que trabalham: dois dos
entrevistados possuíam 5-7 anos de experiência na área e outros dois 10-20 anos
de experiência. Esta diferença de idade e nível de experiência trouxe certa riqueza
de informações para as entrevistas.
Os entrevistados, em sua maioria, possuem formação e trabalham diretamente
com engenharia de software, sendo que um dos entrevistados é formado e atua
diretamente com UX Design.
Em um âmbito geral, todos demonstraram possuir altos níveis de conhecimento
em SCRUM e UX. Entretanto, quando indagados acerca de seu nível de
conhecimento sobre programação neurolinguística, haviam no máximo ouvido falar a
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respeito. Conforme informações coletadas, foi possível observar que a fontes de
seus conhecimentos advém das empresas nas quais atuaram, embora, tenham
demonstrado buscar conhecimento em várias outras fontes como internet, livros,
cursos particulares, universidades, etc.
Os entrevistados avaliaram sua comunicação como boa ou muito boa,
relatando que por já atuarem profissionalmente há alguns anos em níveis gerenciais
conseguiram desenvolver suas competências comunicacionais de modo que
acreditam conseguir transmitir com sucesso suas vontades e pensamentos aos
outros de modo geral.
Em se tratando da frequência de uso de SCRUM ou UX, todos demonstraram
utilizar com frequência ambos tipos conhecimentos em seus respectivos trabalhos.
Neste momento, a maior parte dos entrevistados comentou a respeito de
experiências que tiveram com ambos os métodos, tratando de ensinamentos e
aprendizados que colheram ao longo do tempo.
A maioria (3 em 4) relatou sempre usar ferramentas ou métodos que ajudem a
melhorar sua comunicação: isto demonstrou que possuem grande preocupação em
aprimorar sua comunicação e serem entendidos, o que se justifica dado o fato de
possuírem cargos de nível gerencial. Citaram também alguns métodos/ferramentas
utilizadas: como realização de reuniões semanais de status report com suas
equipes, utilização programas de vídeo conferência, fóruns, wikis, e-mail, ferramenta
slack, whatsapp, entre outros. Um dos entrevistados chegou a relatar que, em sua
empresa, foi adotado um método desenvolvido internamente, onde é fornecido um
documento com 13 perguntas básicas que devem ser feitas durante uma reunião de
modo a validar a informação que está sendo trazida, comentando até sobre a
semelhança que identificou com a ideia do uso do metamodelo durante a
abordagem proposta.
Foi iniciada então a coleta de suas opiniões a respeito da abordagem tal como
lhes foi apresentada e o retorno foi entendido como positivo: 2 entrevistados
opinaram que a abordagem certamente seria aplicável no contexto de uma empresa
e 2 entrevistados opinaram que a abordagem talvez seja aplicável no contexto de
uma empresa. Os entrevistados que opinaram que talvez seja aplicável, justificaram
sua resposta por acreditarem que há casos nos quais a abordagem talvez não se
aplique, dependendo do contexto no qual a empresa esteja inserida; levantaram
também um ponto de atenção com relação ao treinamento que é necessário sobre
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metamodelo: algumas empresas simplesmente não irão querer ou não poderão
investir recursos para treinar seus funcionários para o entendimento do metamodelo.
Houve comentários também no sentido de que se é um time de
desenvolvedores que está trabalhando para fins internos à empresa, acreditam ser
possível a aplicação da abordagem, mas que para equipes que produzem software
para terceiros, talvez seja mais difícil dadas restrições de políticas internas, prazos
que geralmente são apertados, o que dificultaria o uso da abordagem.
Todos concordaram que a abordagem pode ajudar a melhorar o processo de
desenvolvimento como um todo ao integrar-se SCRUM + UX + metamodelo, além
de concordarem também com o fato de que o uso da abordagem pode diminuir de
maneira significativa os problemas de comunicação que ocorrem nos processos de
design e desenvolvimento de software. Neste momento das entrevistas, 3 dos 4
entrevistados disseram que o uso do metamodelo é algo que acreditam que pode ter
grande chance de sucesso na “filtragem” dos problemas e desvios comunicacionais.
Logo após a pergunta sobre a melhoria da comunicação pela abordagem,
foram relatadas algumas experiências passadas e inferiu-se que caso tivessem uma
ferramenta similar ao metamodelo oferecido pela abordagem, provavelmente não
teriam tido problemas de comunicação que foram identificados e geraram
consequências negativas em seus projetos.
Outro dado que ajudou a validar a abordagem proposta neste trabalho é que
100% dos entrevistados concordou que a abordagem é fácil de se usar e que
sentem confiança no uso da mesma. Inclusive um dos entrevistados até demonstrou
interesse em conhecer mais detalhadamente a abordagem para que pudesse aplicála junto à sua equipe.
De todos os entrevistados, 3 relataram já ter tentado fazer a integração entre
SCRUM e UX junto às suas equipes, sendo todos projetos de grande porte em
empresas de grande porte também.
Na maior parte dos casos que presenciaram, houve certo nível de adaptação
no processo SCRUM para incorporar atividades/ferramentas de UX. Disseram que
em alguns casos houve a separação das equipes, mas que em sua maioria
trabalharam juntas, sendo esta última opção descrita como a melhor decisão e a
mais acertada. Em se tratando de comentários relativos a acertos tais como a
antecipação de sprints e o fato de equipes terem trabalhado juntas em mesmo
ambiente físico: foi informado que quando presenciaram trabalho em ambientes
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separados/remotamente ocorreram problemas de diversas naturezas, principalmente
de origem na comunicação. Comentários como estes novamente corroboram a
forma como a abordagem deste trabalho foi estruturada.
Os entrevistados também relataram alguns problemas que tiveram ou
presenciaram, dizendo que em sua maioria foram relacionados à comunicação e ao
alinhamento entre as equipes, o que corrobora com o que foi observado na seção do
estado da arte onde se discutiu sobre trabalhos de outros autores.
Outros problemas foram relatados como o pouco tempo de trabalho destinado
aos designers (prazos muito curtos), excesso de burocracias e políticas que
impediram ou dificultaram o uso do método SCRUM e a sua integração com UX.
Nestes casos, fizeram conexões com a abordagem proposta, dizendo que a ideia de
se ter um backlog compartilhado entre designers e desenvolvedores soa como uma
boa forma de tratar esta problemática.
Depois foi pedido que os entrevistados citassem pontos positivos e negativos
que observaram a respeito da abordagem. Um dos entrevistados fez o seguinte
comentário:
“Em meu trabalho, existe alguém que valida a qualidade da
documentação e da comunicação que é produzida pelo nosso
processo de trabalho. Isto é feito por amostragem, mas o
resultado é impressionante, pois consegue-se garantir que os
princípios de comunicação que devemos usar estejam sendo
aplicados e documentados corretamente. ”
O comentário citado está de acordo com a decisão de adicionar a
responsabilidade de “fiscalização” do uso do metamodelo aos papéis de SCRUM
master e product owner. Além disto, o entrevistado relatou que em sua empresa,
tem se adotado uma política para que os desenvolvedores voltem a trabalhar in loco,
diferentemente do que tem sido praticado por outras grandes empresas de T.I.,
relatando que a taxa de sucesso de seus projetos tem aumentado por conta da
adoção desta iniciativa. A empresa na qual este entrevistado trabalha é uma das
maiores empresas de software do mundo.
Esta informação também valida a parte da abordagem que trata a respeito da
forma de trabalho, onde se recomenda que todos trabalhem juntos em mesmo
ambiente físico.
Algumas críticas também foram dadas, podendo até servir como inspiração
para trabalhos futuros relacionados à esta pesquisa: relatou-se que esta abordagem
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talvez não seja aplicável dependendo da natureza do negócio. Outro relato foi que
talvez, em casos de terceirização de todo ou parte do serviço de desenvolvimento ou
casos onde os prazos estejam realmente diminuídos poderiam inviabilizar a
aplicação da abordagem proposta por existir a execução do processo SCRUM
inteiro sem pular etapas.
Em suma, pode-se inferir que a abordagem proposta neste trabalho pode ser
considerada válida e ataca os pontos problemáticos que os entrevistados citaram em
suas experiências com integrações similares. Além disto, observou-se que todas as
situações-problema descritas vão ao encontro do que foi observado no trabalho de
outros autores.
Os resultados de ambos tipos de experimentos, em contextos distintos,
contribuíram com informações e insumos importantes que devem ser analisados
para a possível realização de melhorias na abordagem. Podem ser citadas como
principais contribuições: a possível necessidade de controle mais rígido do uso do
metamodelo, a eventual consideração dos aspectos organizacionais da empresa e
seus processos internos, controle de prazos para evitar que restrições de tempo
prejudiquem o uso da abordagem, necessidade de investimentos com treinamentos,
entre outros.
Acredita-se que a realização dos experimentos em contextos distintos foi
complementar e enriqueceu a etapa de validação da abordagem. Por se tratarem de
cenários com variáveis e ambientes distintos, infere-se que uma eventual
comparação entre ambos experimentos em contextos diferentes não faria sentido. A
maior parte das variáveis a que uma equipe de desenvolvimento está exposta no
contexto industrial simplesmente não existem no contexto acadêmico, tais como:
restrições de custo, mudança de stakeholder, mutabilidade de requisitos, entre
outros. Entende-se que muitas destas variáveis poderiam até ser simuladas, porém,
não seria idêntico ao outro contexto.
Ficou claro que o contexto acadêmico ofereceu, nesta pesquisa, um ambiente
padronizado e controlado para a realização do experimento e que o contexto
industrial, expôs, mesmo que parcialmente, esta abordagem a variáveis que
poderiam eventualmente gerar impactos significativos no processo de trabalho. É
certo que todos os insumos trazidos pelos dois tipos de experimentos podem auxiliar
no aprimoramento da abordagem por meio de seu refinamento.
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7 CONCLUSÕES
Esta pesquisa foi executada em conformidade com o planejamento exposto no
método de trabalho. Entende-se que o principal objetivo estabelecido para esta
pesquisa

foi

atingido:

caracterizou-se

e

propôs-se

uma

abordagem

para

desenvolvimento ágil de aplicações web baseada na experiência do usuário (UX
Design); também houve foco na comunicação por meio da aplicação do metamodelo
linguístico, conforme planejado.
A abordagem foi proposta de maneira formal e estruturada, procurou-se
documentar os pontos de unificação, assim como quais atividades seriam
compatibilizadas e o processo de compatibilização. A utilização do metamodelo de
comunicação

teve

eficácia

na

redução

de

ruídos

provenientes

dos

processos/atividades que envolvem comunicação, tanto internamente na mesma
equipe, como também entre equipes diferentes. Isto foi percebido não apenas por
meio dos relatos dos voluntários, mas também pelas observações deste autor
durante a realização dos workshops. A síntese advinda da revisão sistemática
relacionada à integração UX e SCRUM também permitiu ter maior clareza acerca do
posicionamento deste trabalho na referida área de estudo. Acredita-se, portanto, que
as

contribuições

esperadas

inicialmente

deste

trabalho

foram

geradas

satisfatoriamente.
Adicionalmente, é possível dizer que, por meio da abordagem proposta, foram
compatibilizadas e integradas tarefas relacionadas ao ciclo de engenharia de
usabilidade (UX Design) com tarefas relacionadas ao ciclo de desenvolvimento de
software. Conforme planejado, a adoção e aplicação do metamodelo linguístico
como um framework de comunicação ofereceu suporte às atividades de
comunicação existentes no processo de desenvolvimento, ajudando a eliminar/coibir
problemas relacionados à comunicação conforme relatos de outros autores
estudados.
A etapa de validação da abordagem proposta, realizada por meio de
experimentos, nos contextos acadêmico e industrial, permitiu verificar na prática
como se daria a aplicabilidade da abordagem, além de permitir avaliá-la sob a
perspectiva de profissionais do mercado. Ambos contextos de validação
enriqueceram esta pesquisa por confirmarem a viabilidade de aplicação da
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abordagem caracterizada neste trabalho e também por trazerem contribuições que
podem ser alvo de pesquisas futuras.
Concluiu-se que há muitos fatores que podem gerar dificuldade na integração
entre SCRUM e UX a exemplo da heterogeneidade de conhecimentos entre
membros das equipes, comunicação, fatores organizacionais, ambiente de trabalho,
burocracia e processos aos quais se está sujeito em um ambiente de trabalho. Tais
fatores podem impactar negativamente na integração desejada e por isto, faz-se
necessário planejamento e organização antes do início do processo SCRUM para
que não ocorram dificuldades nesta integração e se ocorrerem, possam ser
facilmente solucionadas.
Finalmente, espera-se que este trabalho tenha contribuído para a ampliação
das discussões envolvendo a integração SCRUM + UX, fomentando também o
envolvimento de outras áreas de conhecimento para auxiliar na resolução dos
problemas encontrados, a exemplo do uso do metamodelo de comunicação nesta
abordagem.
Algumas das críticas levantadas ao longo dos experimentos podem servir como
inspiração para trabalhos futuros relacionados à esta pesquisa.
Infelizmente não houve tempo suficiente para realizar um treinamento mais
intenso sobre o metamodelo de comunicação para os participantes do workshop:
isto gerou certa insegurança na sua utilização ao longo das atividades práticas
(Experimento) dos workshops. Além disto, o público participante dos workshops
demonstrou não ter tanta experiência no uso de SCRUM e UX, o que impactou o
processo de trabalho como um todo.
A realização de novos experimentos com uma seleção de participantes mais
aderentes aos pré-requisitos estabelecidos e com mais tempo de treinamento,
eventualmente, com mais tempo também para a aplicação da abordagem, poderá
trazer novas conclusões e informações mais ricas ao processo como um todo.
Um problema que foi discutido durante as entrevistas, mas que não foi tratado
por esta pesquisa está relacionado ao contexto de aplicação desta abordagem. A
identificação de contextos nos quais esta abordagem seria aplicável pode gerar mais
insumos e/ou até melhorias para uma aplicabilidade mais ampla.

126

REFERÊNCIAS
ABNT. NBR 9241-11. Requisitos Ergonômicos para Trabalho de Escritórios com
Computadores Parte 11 – Orientações sobre Usabilidade. ABNT–Associação Brasileira
de Normas Técnicas, 2011.
ABNT. ISO/TR 16982:2014 - Ergonomia da interação humano sistema - métodos de
usabilidade que apoiam o projeto centrado no usuário. ABNT–Associação Brasileira de
Normas Técnicas, 2014.
AQUINO JR, P. T. PICaP: padrões e personas para expressão da diversidade de
usuários no projeto de interação. 2008. Universidade de São Paulo - USP, São Paulo,
2008.
AQUINO JR, P. T.; FILGUEIRAS, L. V. L. User modeling with personas. CLIHC ’05
Proceedings of the 2005 Latin American conference on Human-computer interaction,
Cuernavaca, Mexico, 23 out. 2005. p. 277–282.
ARDITO, C. et al. Investigating and promoting UX practice in industry: An experimental
study. International Journal of Human-Computer Studies, v. 72, n. 6, p. 542–551, 2014.
BANDLER, R.; GRINDER, J. The Structure of Magic I: A Book about Language and
Therapy. Palo Alto, California, USA: Science and Behavior Books Inc., 1975.
BARBOSA, S. D. J.; DA SILVA, B. S. Interação humano-computador. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2010.
BLOMKVIST, S. Towards a model for bridging agile development and user-centered design.
Human-centered software engineering—integrating usability in the software
development lifecycle. Springer, 2005. p. 219–244.
BODENHAMMER, B. G.; HALL, L. M. The User’s Manual For the Brain: The complete
manual for Neuro-Linguistic Programming Practitioner Certification. Carmarthen,
Wales, UK: Crown House Publishing Limited, 1999.
BURZAN, T. Use your head. England: Book Club Associates, 1974.
CARROLL, J. M. HCI models, theories, and frameworks: Toward a multidisciplinary
science. Morgan Kaufmann, 2003.
CHOMA, J.; ZAINA, L. A.; SILVA DA SILVA, T. Towards an Approach Matching CMD and
DSR to Improve the Academia-Industry Software Development Partnership: A Case of Agile
and UX Integration. In: SOFTWARE ENGINEERING (SBES), 2015 29TH BRAZILIAN
SYMPOSIUM ON, 2015, IEEE Computer Society, 2015. p. 51–60.
FELKER, C.; SLAMOVA, R.; DAVIS, J. Integrating UX with scrum in an undergraduate
software development project. In: PROCEEDINGS OF THE 43RD ACM TECHNICAL
SYMPOSIUM ON COMPUTER SCIENCE EDUCATION, 2012, ACM, 2012. p. 301–306.
FERREIRA, J. Agile development and UX design: towards understanding work cultures to
support integration. In: ADVANCED INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING
WORKSHOPS, 2012, Springer, 2012. p. 608–615.
FERREIRA, J.; SHARP, H.; ROBINSON, H. User experience design and agile development:
managing cooperation through articulation work. Software: Practice and Experience, v. 41,
n. 9, p. 963–974, 2011.

127

FERREIRA, J.; SHARP, H.; ROBINSON, H. Agile development and user experience design
integration as an ongoing achievement in practice. In: AGILE CONFERENCE (AGILE), 2012,
2012, IEEE Computer Society, 2012. p. 11–20.
FOWLER, M. et al. AGILE MANIFESTO. Disponível em: <http://www.agilemanifesto.org>.
Acesso em: 9 fev. 2015.
GOSPER, J.; BINNIE, A. UX design and agile: a natural fit? Communications of the ACM,
v. 54, n. 1, p. 54–60, 2011.
HENRY, S. L.; ABOU-ZAHRA, S.; WHITE, K. Accessibility, Usability, and Inclusion:
Related Aspects of a Web for All. Disponível em: <http://www.w3.org/WAI/intro/usable>.
Acesso em: 25 mar. 2016.
HUMAYOUN, S. R.; DUBINSKY, Y.; CATARCI, T. A Three-Fold Integration Framework to
Incorporate User-Centered Design into Agile Software Development. HCI (16), v. 6776, p.
55–64, 2011.
ISO. DIS 9241-210:2008. Ergonomics of human system interaction - Part 210: Humancentred design for interactive systems. International Organization for Standardization
(ISO), 2008.
ISOMURSU, M. et al. User Experience Design Goes Agile in Lean Transformation–A Case
Study. In: AGILE CONFERENCE (AGILE), 2012, 2012, IEEE Computer Society, 2012. p. 1–
10.
JIA, Y.; LARUSDOTTIR, M. K.; CAJANDER, \AAsa. The usage of usability techniques in
Scrum projects. Human-Centered Software Engineering. Springer, 2012. p. 331–341.
JURCA, G.; HELLMANN, T. D.; MAURER, F. Integrating agile and user-centered design: a
systematic mapping and review of evaluation and validation studies of agile-UX. In: AGILE
CONFERENCE (AGILE), 2014, 2014, IEEE Computer Society, 2014. p. 24–32.
KERZAZI, N.; LAVALLEE, M. Inquiry on usability of two software process modeling systems
using ISO/IEC 9241. In: ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (CCECE), 2011
24TH CANADIAN CONFERENCE ON, 2011, IEEE Computer Society, 2011. p. 773–776.
KITCHENHAM, B. Procedures for performing systematic reviews. 2004. Department of
Computer Science, Keele University and National ICT, Australia Ltd, p. 33, 2004.
KITCHENHAM, B. et al. Lessons from applying the systematic literature review process
within the software engineering domain. The Journal of Systems and Software - Elsevier,
2007.
KLEMENT, A. Replacing The User Story With The Job Story - Too many assumptions
are dangerous. Disponível em: <https://jtbd.info/replacing-the-user-story-with-the-job-storyaf7cdee10c27#.ioe8crn7q>. Acesso em: 13 abr. 2016.
LÁRUSDÓTTIR, M. K.; CAJANDER, A.; GULLIKSEN, J. The big picture of UX is missing in
Scrum projects. In: PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE
INTERPLAY BETWEEN USER EXPERIENCE EVALUATION AND SOFTWARE
DEVELOPMENT, IN CONJUNCTION WITH THE 7TH NORDIC CONFERENCE ON
HUMAN-COMPUTER INTERACTION, 2012, 2012.

128

LAW, E. L.-C. et al. Understanding, scoping and defining user experience: a survey
approach. In: PROCEEDINGS OF THE SIGCHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN
COMPUTING SYSTEMS, 2009, ACM, 2009. p. 719–728.
LIU, L.; KHOOSHABEH, P. Paper or interactive?: a study of prototyping techniques for
ubiquitous computing environments. In: CHI’03 EXTENDED ABSTRACTS ON HUMAN
FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, 2003, ACM, 2003. p. 1030–1031.
MAYHEW, D. The Usability Engineering Lifecycle: a practitioner’s handbook for user
interface design. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 1999.
MEINGAST, M. et al. Agile and UX The Road to Integration The Challenges of the UX
Practitioner in an Agile Environment. In: PROCEEDINGS OF THE HUMAN FACTORS AND
ERGONOMICS SOCIETY ANNUAL MEETING, 2013, SAGE Publications, 2013. v. 57. p.
1002–1006.
MULLINS, C. Responsive, mobile app, mobile first: untangling the UX design web in practical
experience. In: PROCEEDINGS OF THE 33RD ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE
ON THE DESIGN OF COMMUNICATION, 2015, ACM, 2015. p. 22.
MURPHY, T. E.; WILSON, N.; MARITESS, S. Hype Cycle for Application Development,
2014. GARTNER, 2014.
NIELSEN, J. The usability engineering life cycle. Computer, v. 25, n. 3, p. 12–22, 1992.
NIELSEN, J. Usability Engineering. New York, NY: Academic Press, 1993.
NIELSEN, J. Usability inspection methods. In: CONFERENCE COMPANION ON HUMAN
FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, 1994, ACM, 1994. p. 413–414.
NIELSEN, J. How to Conduct a Heuristic Evaluation. Disponível em:
<https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/>. Acesso em: 7
jan. 2016.
NIELSEN,
J.
Corporate
UX
Maturity:
Stages
1-4.
Disponível
em:
<https://www.nngroup.com/articles/usability-maturity-stages-1-4/>. Acesso em: 15 jul. 2016.
NIELSEN,
J.
Corporate
UX
Maturity:
Stages
5-8.
Disponível
em:
<https://www.nngroup.com/articles/usability-maturity-stages-5-8/>. Acesso em: 15 jul. 2016.
NIELSEN, J.; NORMAN, D. The Definition of User Experience. Disponível em:
<https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/>. Acesso em: 16 fev. 2016.
NIELSEN, J.; NORMAN, D. Paper Prototyping Training Video.
O’CONNOR, K. Personas: The Foundation of a Great User Experience. Disponível
em:
<http://uxmag.com/articles/personas-the-foundation-of-a-great-user-experience>.
Acesso em: 20 abr. 2016.
OVAD, T.; LARSEN, L. B. The Prevalence of UX Design in Agile Development Processes in
Industry. In: AGILE CONFERENCE (AGILE), 2015, 2015, IEEE Computer Society, 2015. p.
40–49.
PERES, A. L.; MEIRA, S. L. Towards a framework that promotes integration between the UX
design and SCRUM, Aligned to CMMI. In: INFORMATION SYSTEMS AND
TECHNOLOGIES (CISTI), 2015 10TH IBERIAN CONFERENCE ON, 2015, IEEE Computer
Society, 2015. p. 1–4.

129

PERNICE, K. UX Prototypes: Low Fidelity vs High Fidelity. 2016.
PORTER, M. E.; HEPPELMANN, J. E. How smart, connected products are transforming
companies. Harvard Business Review, v. 93, n. 10, p. 96–114, 2015.
PREECE, J.; SHARP, H.; ROGERS, Y. Interaction Design: Beyond Human-Computer
Interaction. John Wiley & Sons, 2015.
RANNIKKO, P. User-centered design in agile software development. 2011.
ROYCE, W. Managing the Development of Large Software Systems. Proceedings of IEEE
WESCON, v. 26, p. 1–9, 1970.
SALAH, D. A framework for the integration of user centered design and agile software
development processes. In: PROCEEDINGS OF THE 33RD INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING, 2011, ACM, 2011. p. 1132–1133.
SALAH, D.; PAIGE, R. F.; CAIRNS, P. A systematic literature review for agile development
processes and user centred design integration. In: PROCEEDINGS OF THE 18TH
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVALUATION AND ASSESSMENT IN SOFTWARE
ENGINEERING, 2014, ACM, 2014. p. 5.
SCHAFFER, E.; LAHIRI, A. The Institutionalization of UX: A step-by-step guide to a user
experience practice. New York: Addison Wesley, 2014.
SCHULTZ, D. 10 usability tips & tricks for testing mobile applications. interactions, v. 13, n.
6, p. 14–15, 2006.
SCHWARTZ, L. Agile-User Experience Design: an Agile and User-Centered Process?. In:
ICSEA 2013, THE EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE
ENGINEERING ADVANCES, 2013, Research Gate, 2013. p. 346–351.
SCRUMSTUDY. A Guide to the SCRUM Body of Knowledge - SBOK GUIDE. Phoenix,
Arizona, USA: VMEdu, Inc., 2013.
SILVA, T. da; SELBACH SILVEIRA, M.; MAURER, F. Ten lessons learned from integrating
interaction design and agile development. In: AGILE CONFERENCE (AGILE), 2013, 2013,
IEEE Computer Society, 2013. p. 42–49.
SILVA, T. S. da et al. User-Centered Design and Agile Methods: A Systematic Review. In:
AGILE, 2011, IEEE Computer Society, 2011. p. 77–86.
SILVA, T. S. da et al. User experience design and agile development: From theory to
practice. Journal of Software Engineering and Applications, v. 5, n. 10, p. 743, 2012.
STILLMAN, D.; KORNBLITH, S.; CHESLACK-POSTAVA, F. Zotero. Center for History and
New Media, 2017.
TEIXEIRA, F. Introdução e boas práticas em UX Design. São Paulo: Casa do Código,
2014.
WILSON, N.; HUIZEN, V. G.; PRENTICE, B. Hype Cycle for Application Development,
2013. GARTNER, 2013.
WILSON, N.; MARITESS, S. Hype Cycle for Application Development, 2015. GARTNER,
2015. XMind. Hong Kong: 2016.

130

APÊNDICE A
Questionário de pré-requisitos do workshop
Como você avalia seu conhecimento na linguagem PHP?
Sei bastante,
Não sei
até poderia
nada
ensinar
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Caso conheça: Onde você aprendeu sobre PHP?
Não aplicável
Universidade
Curso particular
Autodidata
Internet
Usando e experimentando
Na empresa
Livros
Outros... _______________________
Como você avalia seu conhecimento no método de desenvolvimento ágil SCRUM?
Sei bastante,
Não sei
até poderia
nada
ensinar
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Caso conheça: Onde você aprendeu sobre SCRUM?
Não aplicável
Universidade
Curso particular
Autodidata
Internet
Usando e experimentando
Na empresa
Livros
Outros... _______________________
Como você avalia seu conhecimento em usabilidade de software/UX Design?
Sei bastante,
Não sei
até poderia
nada
ensinar
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Caso conheça: Onde você aprendeu sobre Usabilidade/UX Design?
Não aplicável
Universidade
Curso particular
Autodidata
Internet
Usando e experimentando
Na empresa
Livros
Outros... _______________________
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Como você avalia seu conhecimento em banco de dados/SQL?
Sei bastante,
Não sei
até poderia
nada
ensinar
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Caso conheça: Onde você aprendeu sobre banco de dados/SQL?
Não aplicável
Universidade
Curso particular
Autodidata
Internet
Usando e experimentando
Na empresa
Livros
Outros... _______________________
Como você avalia seu conhecimento em HTML?
Não sei
nada
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sei bastante,
até poderia
ensinar
10

Caso conheça: Onde você aprendeu sobre HTML?
Não aplicável
Universidade
Curso particular
Autodidata
Internet
Usando e experimentando
Na empresa
Livros
Outros... _______________________
Com que frequência você utiliza o método SCRUM em seu trabalho?
o Sempre
o Frequentemente
o De vez em quando
o Raramente
o Nunca
Com que frequência você utiliza métodos ou ferramentas de usabilidade/UX Design em seu
trabalho?
o Sempre
o Frequentemente
o De vez em quando
o Raramente
o Nunca
Com que frequência você utiliza banco de dados/SQL em seu trabalho?
o Sempre
o Frequentemente
o De vez em quando
o Raramente
o Nunca
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Com que frequência você utiliza HTML em seu trabalho?
o Sempre
o Frequentemente
o De vez em quando
o Raramente
o Nunca
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APÊNDICE B
Questionário de termo de consentimento do workshop
Este workshop faz parte de um projeto de mestrado do aluno Daniel Antonio Midena Aguillar,
envolvendo as áreas de projeto da interação, usabilidade de software, engenharia de software e
comunicação/linguística, pertencente ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo, orientado pelo Prof. Plínio Thomaz Aquino Jr.
Este workshop foi estruturado com base no trabalho de autores que tiveram maior sucesso na
integração entre métodos ágeis (SCRUM) e ferramentas e métodos voltados para UX Design para o projeto da interação de um software.
Para decidir sobre o seu consentimento, é importante que você conheça as seguintes informações
sobre o trabalho:
• Os dados coletados durante os testes e questionário destinam-se estritamente a atividades para
análises de pesquisa;
• Os dados coletados serão descaracterizados e você não será identificado em nenhum momento;
• Existe o compromisso de apresentar seus resultados para o pesquisador - estes resultados farão
parte de um relatório do final do trabalho. A divulgação desses resultados pauta-se no respeito à
sua privacidade e o anonimato dos participantes será preservado em quaisquer documentos que
será elaborado;
• As partes práticas do workshop serão realizados em local seguro, em ambiente fechado;
• O consentimento para a participação dos testes e preenchimento do questionário é uma escolha
livre, feita mediante a prestação de todos os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa;
• Quaisquer atividades incluindo o preenchimento de questionários podem ser interrompidas a
qualquer momento, segundo a sua disponibilidade e vontade;
De posse dessas informações, gostaria que você se pronunciasse acerca de sua participação no
workshop conforme descrito acima:
o

Dou meu consentimento para a sua realização.

o

Não consinto com a sua realização.

134

APÊNDICE C
Questionário pré-teste do workshop
Indique seu sexo
o Masculino
o Feminino
o Prefiro não revelar
Indique sua idade
o Menos de 20 anos
o De 20 a 30 anos
o De 31 a 40 anos
o De 41 a 50 anos
o Acima de 51 anos
Indique sua profissão
o Não estou atuando profissionalmente no momento
o Analista de sistemas
o Designer
o Engenheiro(a) de software
o Programador(a)
o Outros... _____________
Você trabalha ou trabalhou formalmente na área de T.I.?
o Sim
o Não
Como você avalia seu conhecimento na linguagem PHP?
Sei bastante,
Não sei nada
até poderia ensinar
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Caso conheça: Onde você aprendeu sobre PHP?
Não aplicável
Universidade
Curso particular
Autodidata
Internet
Usando e experimentando
Na empresa
Livros
Outros... _______________________
Como você avalia seu conhecimento no método de desenvolvimento ágil SCRUM?
Sei bastante,
Não sei nada
até poderia ensinar
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Caso conheça: Onde você aprendeu sobre SCRUM?
Não aplicável
Universidade
Curso particular
Autodidata
Internet
Usando e experimentando
Na empresa
Livros
Outros... _______________________
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Como você avalia seu conhecimento em usabilidade de software/UX Design?
Sei bastante,
Não sei nada
até poderia ensinar
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Caso conheça: Onde você aprendeu sobre Usabilidade/UX Design?
Não aplicável
Universidade
Curso particular
Autodidata
Internet
Usando e experimentando
Na empresa
Livros
Outros... _______________________
Como você avalia seu conhecimento em programação neurolinguística (PNL)?
Sei bastante,
Não sei nada
até poderia ensinar
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Caso conheça: Onde você aprendeu sobre PNL?
Não aplicável
Universidade
Curso particular
Autodidata
Internet
Usando e experimentando
Na empresa
Livros
Outros... _______________________
Como você avalia sua comunicação em um âmbito geral?
o Muito boa
o Boa
o Neutra
o Ruim
o Muito ruim
Com que frequência você utiliza o método SCRUM em seu trabalho?
o Sempre
o Frequentemente
o De vez em quando
o Raramente
o Nunca
Com que frequência você utiliza métodos ou ferramentas de usabilidade/UX Design em seu
trabalho?
o Sempre
o Frequentemente
o De vez em quando
o Raramente
o Nunca
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Com que frequência você utiliza métodos ou ferramentas que ajudam a melhorar sua
comunicação?
o Sempre
o Frequentemente
o De vez em quando
o Raramente
o Nunca
Cite algumas ferramentas, livros ou métodos que você usa/usou e que ajudam na sua
comunicação, se desejar.
Questão de resposta livre
Você já tentou integrar usabilidade/UX Design com SCRUM?
o Sim
o Não
Qual foi o contexto de trabalho da integração?
o Acadêmico
o Industrial
o Outros... ____________
Houve algum tipo de treinamento para as equipes? Se sim, descreva qual o assunto e para quais
equipes.
Questão de resposta livre
Qual foi o porte médio dos projetos onde se tentou a integração?
o Grande
o Médio
o Pequeno
As equipes trabalharam no mesmo ambiente físico, juntas ou em diferentes ambientes, separadas?
o Juntas
o Separadas
Qual foi o foco das alterações e ajustes para a integração?
o Mudanças no SCRUM para encaixar UX Design
o Mudanças em UX Design para encaixar SCRUM
Como foi a compatibilização? Descreva sucessos e fracassos/problemas.
Questão de resposta livre
Qual o tamanho das equipes?
SCRUM
[0-5]
[6-10]
[11-15]
[acima de 15 pessoas]
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APÊNDICE D
Questionário pós-teste do workshop
Acho que minha comunicação melhorou com o aprendizado do metamodelo apresentado no
workshop
o Concordo totalmente
o Concordo
o Neutro
o Discordo
o Discordo totalmente
Considero que a abordagem usando SCRUM + UX Design + Metamodelo ajudou a melhorar o
processo de desenvolvimento como um todo.
o Concordo totalmente
o Concordo
o Neutro
o Discordo
o Discordo totalmente
Considero que o uso da abordagem diminui os problemas de comunicação que ocorrem nos
processos de design e desenvolvimento de software
o Concordo totalmente
o Concordo
o Neutro
o Discordo
o Discordo totalmente
Considero a abordagem proposta fácil de aplicar e usar
o Concordo totalmente
o Concordo
o Neutro
o Discordo
o Discordo totalmente
Me sinto confiante para usar a abordagem proposta
o Concordo totalmente
o Concordo
o Neutro
o Discordo
o Discordo totalmente
Considero que a integração entre UX design e SCRUM ocorreu com sucesso
o Concordo totalmente
o Concordo
o Neutro
o Discordo
o Discordo totalmente
Considero que o workshop e os conhecimentos adquiridos foram úteis
o Concordo totalmente
o Concordo
o Neutro
o Discordo
o Discordo totalmente
Caso tenha alguma sugestão ou dica adicional que queira deixar; fique à vontade para escrever.
Seria muito interessante você expor algum comentário que justifique as respostas acima.
Questão de resposta livre
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APÊNDICE E
Questionário de avaliação do professor/workshop
Como você avalia a metodologia de ensino utilizada pelo professor?
o Muito boa
o Boa
o Neutra
o Ruim
o Muito ruim
Como você avalia a clareza da comunicação do professor?
o Muito boa
o Boa
o Neutra
o Ruim
o Muito ruim
Como você avalia o comprometimento do professor com seu aprendizado?
o Muito bom
o Bom
o Neutro
o Ruim
o Muito ruim
Como você avalia o desenvolvimento das aulas e apresentação do conteúdo em sala?
o Muito bom
o Bom
o Neutro
o Ruim
o Muito ruim
Como você avalia que seu professor integrou as informações apresentadas com outras áreas de
conhecimento?
o Muito bem
o Bom
o Neutro
o Mal
o Muito mal
Como você avalia a relevância deste workshop em sua vida PROFISSIONAL
o Muito relevante
o Relevante
o Neutro
o Pouco relevante
o Irrelevante
Como você avalia a relevância deste workshop em sua vida PESSOAL
o Muito relevante
o Relevante
o Neutro
o Pouco relevante
o Irrelevante
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Como você avalia seu nível de comprometimento e participação no workshop?
o Muito alto
o Alto
o Neutro
o Baixo
o Muito baixo
Deseja deixar algum comentário adicional? Questão de resposta livre.
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APÊNDICE F
Questionário para entrevista – perfil e conhecimentos
Você permite a livre utilização das informações coletadas de você nesta pesquisa?
o Sim
o Não
Indique seu sexo
o Masculino
o Feminino
o Prefiro não revelar
Indique sua idade
o Menos de 20 anos
o De 20 a 30 anos
o De 31 a 40 anos
o De 41 a 50 anos
o Acima de 51 anos
Indique sua profissão
o Analista de sistemas
o Designer
o Engenheiro(a) de software
o Programador(a)
o Gerente de projeto – de desenvolvimento de software
Você trabalha ou trabalhou formalmente na área de T.I.?
o Sim
o Não
Como você avalia seu conhecimento no método de desenvolvimento ágil SCRUM?
Sei bastante,
Não sei nada
até poderia ensinar
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Caso conheça: Onde você aprendeu sobre SCRUM?
Não aplicável
Universidade
Curso particular
Autodidata
Internet
Usando e experimentando
Na empresa
Livros
Outros... _______________________
Como você avalia seu conhecimento em usabilidade de software/UX Design?
Sei bastante,
Não sei nada
até poderia ensinar
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Caso conheça: Onde você aprendeu sobre Usabilidade/UX Design?
Não aplicável
Universidade
Curso particular
Autodidata
Internet
Usando e experimentando
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Na empresa
Livros
Outros... _______________________
Como você avalia seu conhecimento em programação neurolinguística (PNL)?
Sei bastante,
Não sei nada
até poderia ensinar
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Caso conheça: Onde você aprendeu sobre PNL?
Não aplicável
Universidade
Curso particular
Autodidata
Internet
Usando e experimentando
Na empresa
Livros
Outros... _______________________
Como você avalia sua comunicação em um âmbito geral?
o Muito boa
o Boa
o Neutra
o Ruim
o Muito ruim
Com que frequência você utiliza o método SCRUM em seu trabalho?
o Sempre
o Frequentemente
o De vez em quando
o Raramente
o Nunca
Com que frequência você utiliza métodos ou ferramentas de usabilidade/UX Design em seu
trabalho?
o Sempre
o Frequentemente
o De vez em quando
o Raramente
o Nunca
Com que frequência você utiliza métodos ou ferramentas que ajudam a melhorar sua
comunicação?
o Sempre
o Frequentemente
o De vez em quando
o Raramente
o Nunca
Cite algumas ferramentas, livros ou métodos que você usa/usou e que ajudam na sua
comunicação, se desejar.
Questão de resposta livre
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APÊNDICE G
Questionário para entrevista – avaliação da abordagem e experiências anteriores
Qual opção melhor descreve sua opinião em se tratando da aplicabilidade da abordagem
apresentada no contexto de uma empresa?
o Certamente seria aplicável
o Talvez seja aplicável
o Talvez não seja aplicável
o Inviável de ser aplicada
Considero que a abordagem usando SCRUM + UX Design + Metamodelo pode ajudar a melhorar o
processo de desenvolvimento como um todo
o Concordo totalmente
o Concordo
o Neutro
o Discordo
o Discordo totalmente
Considero que o uso da abordagem pode diminuir os problemas de comunicação que ocorrem nos
processos de design e desenvolvimento de software
o Concordo totalmente
o Concordo
o Neutro
o Discordo
o Discordo totalmente
Considero a abordagem proposta fácil de aplicar e usar
o Concordo totalmente
o Concordo
o Neutro
o Discordo
o Discordo totalmente
Sinto confiança para usar a abordagem proposta
o Concordo totalmente
o Concordo
o Neutro
o Discordo
o Discordo totalmente
Caso deseje, cite pontos fortes e/ou possíveis sucessos/acertos que identificou sobre a abordagem.
Questão de resposta livre
Caso deseje, cite pontos fracos e/ou possíveis dificuldades/melhorias que identificou sobre a
abordagem.
Questão de resposta livre
Caso tenha alguma sugestão ou dica adicional que queira deixar, fique à vontade para escrever.
Seria muito interessante você expor algum comentário que justifique as respostas acima.
Questão de resposta livre
Você já tentou integrar usabilidade/UX Design com SCRUM?
o Sim
o Não
Qual foi o contexto de trabalho da integração?
o Acadêmico
o Industrial
o Outros... ____________
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Houve algum tipo de treinamento para as equipes? Se sim, descreva qual o assunto e para quais
equipes.
Questão de resposta livre
Qual foi o porte médio dos projetos onde se tentou a integração?
o Grande
o Médio
o Pequeno
As equipes trabalharam no mesmo ambiente físico, juntas ou em diferentes ambientes, separadas?
o Juntas
o Separadas
o Ambos
Qual foi o foco das alterações e ajustes para a integração?
o Mudanças no SCRUM para encaixar UX Design
o Mudanças em UX Design para encaixar SCRUM
o Ambos
Como foi a compatibilização? Descreva sucessos e fracassos/problemas.
Questão de resposta livre
Qual o tamanho das equipes?
SCRUM
[0-5]
[6-10]
[11-15]
[acima de 15 pessoas]
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