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RESUMO
A priorização de requisitos é uma das principais atividades do processo de
desenvolvimento de software. Em geral, definir prioridades auxilia todo o processo de
negociação de requisições do sistema. No ambiente ágil de entregas incrementais de
versões de software, determinar quais requisitos vão ser implementados na próxima
iteração torna-se uma questão importante. Há tempos a priorização de requisitos tem
sido investigada e diferentes técnicas de priorização estão em prática. Por outro lado,
circunstâncias do projeto podem provocar alterações dinâmicas no conjunto de
requisitos já priorizados, requerendo sua repriorização. A presente pesquisa não
encontrou trabalhos que propusessem uma investigação empírica da repriorização de
requisitos em ambientes de desenvolvimento ágil. O objetivo desta dissertação é
investigar em que medida a repriorização de requisitos adotada na prática por
profissionais ágeis de organizações de software está em conformidade com aquilo
que é apresentado pela literatura ágil a respeito da repriorização de requisitos no
desenvolvimento ágil de aplicações, focalizando o framework Scrum. A pesquisa é
elaborada com base em uma revisão sistemática da literatura ágil sobre a priorização
e a repriorização de requisitos; e a averiguação da prática da repriorização de
requisitos é conduzida por meio de um estudo de caso, baseado na técnica de
entrevistas com indivíduos de diferentes papéis e responsabilidades pertencentes a
organizações de software distintas que adotam o framework Scrum, com a finalidade
de examinar a abordagem da reavaliação das prioridades dos requisitos empregada
por estas organizações. Ao final deste trabalho, apresenta-se tendências e propõe-se
algumas hipóteses a respeito das práticas da repriorização de requisitos por meio de
uma análise comparativa de práticas descritas na literatura ágil, quando comparadas
ao que acontece na prática segundo os relatos dos entrevistados.
Palavras-chave: Repriorização de Requisitos; Priorização de Requisitos; Revisão
Sistemática da Literatura; Processos Ágeis; Scrum; Estudo de Caso.

ABSTRACT
Requirements Reprioritization in the Development of Applications Using
Scrum Framework: A Case Study
The requirements prioritization is one of the main activities of the software
development process. In general, defining priorities assists the entire negotiation
process of system requests. In the agile environment of incremental deliveries of
software versions, determining which requirements are to be implemented in the next
iteration becomes an important issue. For a long time the requirements prioritization
has been investigated and different prioritization techniques are in place. On the other
hand, project circumstances can cause dynamic changes in the set of requirements
already prioritized, requiring their repriorization. The present research did not find
works that proposed an empirical investigation of the requirements reprioritization in
environments of agile development. The objective of this dissertation is to investigate
to what extent the requirements repriorization adopted in practice by agile
professionals of software organizations is in conformity with what is presented in the
agile literature regarding the requirements repriorization in the agile development of
applications, focusing on Scrum framework. The research is based on a systematic
review of the agile literature on the requirements prioritization and repriorization; and
the investigation of the practice of requirements reprioritization is conducted through a
case study, based on the technique of interviews with individuals of different roles and
responsibilities belonging to distinct software organizations that adopt Scrum
framework, in order to examine the approach to the reassessment of requirements
priorities employed by these organizations. At the end of this work, we present trends
and propose some hypotheses regarding the practices of requirements reprioritization
through a comparative analysis of practices described in the agile literature, when
compared to what happens in practice according to the reports of the respondents.
Keywords: Requirements Reprioritization; Requirements Prioritization; Systematic
Literature Review; Agile Processes; Scrum; Case Study.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
O principal desafio da comunidade de engenharia de software é satisfazer as
necessidades dos clientes e, eventualmente, superar suas expectativas (BERGMAN;
KLEFSJÖ, 2003) de uma maneira econômica, rápida e rentável (VALENTI, 2002).
Todavia, desenvolver produtos de software que atendam efetivamente às requisições
dos clientes continua sendo uma meta perseguida pelas organizações, uma vez que
selecionar o subconjunto de requisitos que serão implementados em uma
determinada fase de desenvolvimento é uma atividade tão complexa quanto
importante para o sucesso de projetos (CARLSHAMRE, 2001). Mesmo com a
constante evolução de métodos, técnicas e ferramentas, a entrega de software em
prazos e custos estabelecidos nem sempre é conseguida, bem como, muitas vezes,
o produto desenvolvido nem sempre corresponde às reais necessidades dos clientes
(LARMAN, 2007). Várias razões podem ser atribuídas a essas questões, contudo um
dos problemas mais comuns no desenvolvimento de software de forma colaborativa é
a priorização dos requisitos (PARK et al., 1999).
De acordo com Paetsch, Eberlein e Maure (2003), definir prioridades cedo no
projeto auxilia o processo de desenvolvimento quanto à decisão de quais
características postegar sob pressão do tempo e, com base em informações como
risco técnico, custo ou dificuldades apontadas pelos clientes, os desenvolvedores
podem alterar prioridades, ou ainda, propor implementá-las considerando outras
perspectivas. A priorização de requisitos também envolve o processo de negociação
para lidar com conflitos e requisitos contraditórios, a fim de resolver divergências com
as partes interessadas no projeto, juntamente com os diferentes aspectos dos
requisitos, como por exemplo, custo, valor, importância e complexidade. Karlsson et
al. (2004) afirmam que a priorização de requisitos auxilia na detecção de ambiguidade
dos requisitos, incorreção e abstração. Berander (2004) observa que, com a
priorização de requisitos, a organização de desenvolvimento pode não apenas
minimizar o retrabalho e a instabilidade do cronograma, mas pode também obter uma
vantagem técnica e otimizar as oportunidades de mercado. Esses fatores são
primordiais para o sucesso nas tendências de negócios e em manter as organizações
à frente de concorrentes.
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Nos últimos anos, a competição crescente tem levado organizações a adotarem
processos

ágeis

(frequentemente

referenciados

como

métodos

ágeis)

de

desenvolvimento para garantir vantagem competitiva e aumentar a satisfação de
clientes (COCKBURN, 2002). Os processos ágeis adotam o modelo de entregas
incrementais do software em versões, o que permite aos clientes receberem partes do
software antecipadamente. O planejamento de versões define os estágios de entrega
do software com o intuito de fornecer um subconjunto das funcionalidades do sistema,
em que cada versão do sistema é um conjunto de características que formam um
sistema completo de valor para o cliente (RUHE; SALIU, 2005). Através da negociação
entre cliente e a equipe de desenvolvimento, um conjunto de características que serão
incluídas no incremento é determinado. Tais características são selecionadas a partir
de um conjunto de requisitos de alto nível de abstração que pretendem cobrir todas
as necessidades do cliente (SAGRADO; AGUILA, 2009). Contudo, um problema
enfrentado por organizações de desenvolvimento e manutenção de grandes e
complexos sistemas de software, desenvolvidos para grandes e diversificados
clientes, é o de determinar quais requisitos vão ser implementados na próxima versão
de software (BAGNALL; RAYWARD-SMITH; WHITTLEY, 2001). Todo este processo
envolve aspectos e decisões relacionados à priorização.
Grande importância é dada à pesquisa da priorização de requisitos usando
técnicas de priorização e fatores distintos, isoladamente ou em conjunto com outros
aspectos, como por exemplo, a variação do número de requisitos a serem priorizados
em diferentes contextos e cenários de execução de experimentos para a identificação
de uma técnica de priorização mais adequada (KARLSSON; WOHLIN; REGNELL,
1998), (AHL, 2005), (BERANDER, 2007), (BEBENSEE; WEERD; BRINKKEMPER,
2010), (TUIJL et al., 2011). Entretanto, Babar, Ramzan e Ghayyur (2011) descrevem
que, na indústria de software, diferentes técnicas de priorização estão sendo
praticadas para a seleção dos requisitos devido à falta de um processo de priorização
de requisitos consolidado.
Dessa maneira, pode-se compreender que há tempos o tema da priorização de
requisitos tem sido investigado por pesquisadores, e que esta é uma questão
intrinsecamente importante nos processos ágeis, por ser um tema que se destaca
como uma das principais práticas da engenharia de requisitos adotadas pelas
organizações ágeis (CAO e RAMESH, 2008). Para Al-ta'ani e Razali (2013), apesar
de sua importância, pouco é conhecido sobre como o processo de priorização de
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requisitos é conduzido no ambiente ágil, dado que este processo não é considerado
similar àqueles conduzidos em abordagens convencionais. Uma das causas é o
conjunto de características que caracterizam os processos ágeis, como por exemplo,
maior flexibilidade no planejamento de ações e na atuação conjunta de equipes autoorganizáveis para a resolução de problemas. Como descrito por Racheva, Daneva e
Buglione (2008), com relação ao desenvolvimento tradicional, a priorização diz
respeito a quais requisitos (i) devem ser implementados mais cedo antes de outros,
ou (ii) devem ser incluídos em uma versão anterior. A premissa é a de que toda a
funcionalidade não pode ser implementada ao mesmo tempo. Em outras palavras,
projetos ágeis baseiam-se no entendimento de que toda funcionalidade não será
implementada e entregue de uma vez com a primeira versão, e que parte disso,
finalmente, não será implementada. Então, o problema é: (i) como decidir o que será
implementado na próxima iteração; e (ii) quais requisitos entregarão o maior valor para
o cliente tão cedo quanto possível.
Com isso, embora a priorização de requisitos tenha, portanto, alta relevância, a
pesquisa sistemática realizada no presente trabalho, em busca de evidências que
mostrem como o campo conceitual apresentado na literatura ágil orienta efetivamente
as práticas dos desenvolvimentos ágeis adotadas pelos profissionais, como por
exemplo, a atribuição das reponsabilidades perante o processo de avaliação das
prioridades, a determinação critérios e aplicação de técnicas utilizadas para a tomada
de decisão da priorização de requisitos, encontrou uma quantidade pequena de
trabalhos que abordaram uma investigação do cenário temporal em que a reavaliação
das prioridades dos requisitos torna-se necessária ao longo do desenvolvimento de
software em ambientes ágeis.
O estudo de Racheva et al. (2010b) revela que a repriorização de requisitos
contínua e orientada à perspectiva do cliente é uma prática essencial para o sucesso
de projetos, que contribui para a entrega de benefícios à organização do cliente.
Porém, pouco é discutido a respeito do processo de tomada de decisão em contextos
de iterações inacabadas, ou em constante mudanças, que podem resultar em
requisitos pendentes de iterações anteriores. Nestas situações, a literatura ágil
descreve apenas que os requisitos remanescentes retornam à lista de Pendências do
Produto (Product Backlog). Contudo, não apresenta de que maneira as prioridades
destes requisitos podem ser determinadas, nem mesmo evidencia os conflitos
decorrentes da prática da repriorização de requisitos no processo de desenvolvimento
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de software.
Neste contexto, com os critérios utilizados na elaboração da pesquisa
sistemática, não foram encontradas pesquisas com investigações empíricas
focalizadas na prática da reavaliação das prioridades dos requisitos adotada pelos
profissionais ágeis em ambientes de desenvolvimento de organizações de
desenvolvimento de software. Adicionalmente, de acordo com Inayat (2015), existe
uma necessidade de mais estudos empíricos que incorporem abordagens da
engenharia de requisitos no ambiente ágil utilizando variantes de processos ágeis,
como por exemplo, o framework Scrum (SCHWABER, 2004), com o intuito de estudar
casos do mundo real, para avaliar respostas à maneira ágil de gerenciar os requisitos.

1.2 Objetivo
O objetivo desta dissertação é investigar em que medida a repriorização de
requisitos adotada na prática por profissionais ágeis de organizações de software está
em conformidade com aquilo que é apresentado pela literatura ágil a respeito do
desenvolvimento de aplicações utilizando o framework Scrum (SCHWABER, 2004).
Para alcançar este propósito, primeiramente, foi elaborado um roteiro prático
baseado nos pontos levantados por Mike Cohn (2005) acerca das estimativas e
planejamento em projetos ágeis para identificar dificuldades da atividade de
priorização de requisitos nos processos ágeis. Com base nessas informações, foi
realizada uma revisão sistemática da literatura ágil para fornecer uma fundamentação
conceitual da priorização de requisitos, que permitiu identificar que o fenômeno
temporal da repriorização de requisitos no framework Scrum é discutido em menor
grau do que sua priorização pelos pesquisadores de processos de desenvolvimento
ágil. Posteriormente, as seguintes etapas foram realizadas:
•

Elaboração de um estudo de caso com a finalidade de averiguar como a
repriorização de requisitos é empregada por profissionais ágeis de diferentes
papéis e responsabilidades, selecionados de organizações de software
distintas que adotam o framework Scrum em ambientes de desenvolvimento,
por meio da técnica de entrevistas contando com um questionário planejado
com base no quadro conceitual adquirido na revisão sistemática realizada;
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•

Avaliação

comparativa

entre

práticas da

repriorização

de requisitos

examinadas na revisão sistemática da literatura ágil e práticas adotadas pelos
profissionais ágeis segundo os resultados do estudo de caso. O resultado desta
comparação permite formular hipóteses a respeito das práticas da repriorização
de requisitos no framework Scrum.

1.3 Trabalhos Relacionados
Racheva, Daneva e Buglione (2008) realizaram uma revisão da literatura ágil
sobre técnicas da priorização de requisitos e propuseram um modelo conceitual para
o entendimento do processo de tomada de decisão da priorização de requisitos na
perspectiva do cliente. O modelo conceitual apresenta que, a partir de uma lista de
requisitos, o processo de priorização de requisitos inicia-se com a estimativa do valor
de cada item da lista de Pendências do Produto. Em seguida, diferentes aspectos
relacionados ao projeto são considerados, como por exemplo, a estrutura de divisão
de trabalho desempenhado por cada indivíduo no processo de desenvolvimento de
software, a medição de tamanho e restrições de projeto (marcos, recursos
disponíveis). Ao final do processo de priorização, uma técnica de priorização de
requisitos é utilizada para a organização de itens da lista de Pendências do Produto.
A finalidade do estudo de Racheva, Daneva e Buglione (2008) não era o
desenvolvimento de uma nova técnica de priorização, mas sim redefinir a visão dos
requisitos e sua priorização e repriorização, por tratá-los sob a perspectiva do cliente.
Eles propõem um modelo geral que refletisse uma abordagem unificada para a
discussão do esforço da priorização, independentemente da técnica particular de
priorização utilizada, uma vez que, de acordo com os autores, a literatura ágil revela
que a maioria destas técnicas são informais e subjetivas. Contudo, algumas limitações
restringiram a generalização da pesquisa, como por exemplo, o fato de o estudo não
julgar como o modelo proposto poderia atender indivíduos familiarizados com a
priorização com o propósito de melhor gerenciar certas situações em projetos ágeis.
Além disso, o estudo não apresentou um mapeamento entre as fontes da literatura
que foram usadas como insumos para a construção do modelo e seus componentes,
nem desenvolveu uma abordagem de avaliação empírica.
Ao final desse estudo, os pesquisadores descrevem que, como planejamento
futuro, o modelo conceitual seria analisado utilizando um estudo de caso, com o
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propósito de identificar direcionadores adicionais para decisões de priorização
utilizados na prática, o que poderia assim contribuir para o desenvolvimento de
mecanismos de apoio à decisão da priorização de requisitos.
Racheva, Daneva e Herrmann (2010a) elaboraram uma investigação empírica
em busca de fatores considerados na priorização de requisitos no ambiente ágil
utilizando um estudo de caso exploratório. A pesquisa consistiu de entrevistas semiestruturadas com 11 profissionais, nos papéis de Scrum Master, Dono do Produto
(Product Owner1), desenvolvedor, cliente e gerente de projeto, que trabalhavam em 8
organizações ágeis, e foram discutidos 10 projetos com 10 organizações cliente.
O estudo de caso foi desenvolvido com o propósito de investigar a priorização
de requisitos quanto à experiência vivenciada por cada participante em projetos. A
análise das informações obtidas foi realizada por meio da abordagem de GroundedTheory (CHARMAZ, 2006). Essa análise resultou em um modelo conceitual da
priorização de requisitos que difere do estudo de Racheva, Daneva e Buglione (2008),
pois foi elaborado com base nos dados de entrevistas com os profissionais de
organizações ágeis de desenvolvimento de software.
O estudo apresenta que o modelo conceitual é constituído de fatores
considerados na determinação de prioridades, como por exemplo, valor de negócio,
estimativa de esforço/medição do tamanho, experiência de aprendizagem, entrada
dos desenvolvedores, mudança externa e restrições de projeto. Além disso, a
pesquisa destacou uma importante lacuna entre as realidades dos profissionais e as
suposições feitas na literatura da engenharia de requisitos no ambiente ágil, em que
os pesquisadores descrevem que três pressupostos explícitos e fundamentais de
abordagens da priorização de requisitos no ambiente ágil, como descrito na literatura
sobre as melhores práticas, não acontecem em todos os contextos de projetos ágeis
do estudo: (i) o papel de liderança do cliente no processo de criação de valor, (ii) a
posição predominante do valor do negócio como um dos principais critérios de
priorização e (iii) o papel da atividade da priorização para a realização do objetivo do
projeto.
Contudo, quanto à validade do estudo, os pesquisadores destacam ainda que,
apesar do intuito de analisar a priorização de requisitos na perspectiva do cliente, a
1

Nesta dissertação a nomenclatura em inglês Product Owner será substituída por uma
terminologia mais comumente utilizada na prática em projetos ágeis, sendo assim identificada
como Dono do Produto no Scrum.
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maioria dos entrevistados era de equipes de desenvolvimento, requisitados para se
colocarem no papel dos clientes ao longo do estudo. Entre os entrevistados havia
apenas um cliente e um Dono do Produto, que explicitamente serviram como
indicadores das necessidades dos clientes. Assim,

possivelmente, se os

pesquisadores tivessem entrevistado exclusivamente os clientes, poderiam ter obtido
algumas outras categorias, além das que já constam no modelo, considerando essa
iniciativa interessante para pesquisas futuras. Além disso, como em Racheva, Daneva
e Buglione (2008), os autores não desenvolveram uma abordagem de avaliação
empírica do modelo conceitual proposto. Os autores descrevem que o modelo
conceitual desenvolvido não foi validado contra os dados que foram utilizados em sua
construção, o que, de certa forma, implica na validade dos resultados obtidos. O
modelo foi apenas avaliado com base nos critérios de avaliação da Grounded-Theory
(STRAUSS; CORBIN, 1991): adequação, conveniência e modificação; em vez de uma
avaliação por meio de uma investigação empírica.
Ao final desse estudo, os autores apresentam que o modelo desenvolvido é útil
no apoio aos pesquisadores e profissionais para identificar e classificar melhores
práticas de desenvolvimento de software, bem como refinar algumas diretrizes da
priorização de requisitos, além de servir como um quadro conceitual para pesquisas
empíricas adicionais, com o intuito de investigar a conveniência de diferentes
abordagens da priorização de requisitos em diferentes contextos.
Al-ta'ani e Razali (2013) desenvolveram uma revisão da literatura ágil com a
finalidade de identificar os fatores levados em consideração para a priorização de
requisitos no ambiente ágil. O estudo baseia-se no fato de que a priorização de
requisitos inadequada pode aumentar falhas em sistemas e, consequentemente,
influenciar no custo de desenvolvimento de projetos.
Como resultado, por meio da técnica de análise de conteúdo, os autores
identificaram que existem três aspectos principais envolvidos no processo de
priorização de requisitos descritos na literatura: Ambiente, Processo e Produto; e os
organizaram na forma de um framework conceitual. O aspecto do Ambiente consiste
de três fatores apresentados como características das partes interessadas no projeto,
restrições de projeto e natureza dos requisitos. O aspecto do Processo descreve as
atividades envolvidas no processo de priorização de requisitos, que são executadas
com base nos fatores identificados anteriormente, como por exemplo, a seleção das
partes interessadas e o desenvolvimento de um plano de iteração para a composição
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de um Sprint Backlog. O aspecto do Produto apresenta o resultado final do aspecto
do Processo, relacionado a satisfação do cliente.
Ao final desse estudo, os pesquisadores enfatizam que o framework conceitual
denota os aspectos significantes que valem a pena ser explorados na atividade da
priorização de requisitos e, ao mesmo tempo, realça que os profissionais deveriam
atentar se não apenas a atividade da priorização de requisitos em si, mas também ao
processo de seleção das partes interessadas no projeto. Contudo, apesar desses
aspectos evidenciarem uma outra perspectiva dos elementos utilizados na priorização
de requisitos, os autores não evidenciaram em detalhes como os três aspectos
principais e os subfatores foram identificados com base na revisão da literatura, como
também não investigaram a aplicação do framework desenvolvido por meio de uma
avaliação empírica, no contexto de projetos ágeis em ambientes de desenvolvimento.
Vithana (2015) desenvolveu uma pesquisa a fim de examinar práticas da
engenharia de requisitos adotadas no desenvolvimento de software utilizando o
framework Scrum no contexto de negócios no exterior. A pesquisa da autora analisou
a aplicação do framework Scrum como prática de desenvolvimento de software no Sri
Lanka, com base na técnica de entrevistas para a coleta de informações de
colaboradores que desempenhavam diferentes papéis em organizações distintas de
TI desse país. Os indivíduos entrevistados eram profissionais com diferentes papéis
dentro de uma organização, como por exemplo, gerente de projeto, líderes técnicos,
engenheiros de software e engenheiros de garantia de qualidade. Todos esses
indivíduos tinham mais de três anos de experiência com o framework Scrum.
Como resultado, a pesquisa identificou que a maioria dos entrevistados adota as
práticas da engenharia de requisitos no framework Scrum da comunicação face a face,
priorização de requisitos e gestão de mudanças de requisitos, e que as práticas menos
utilizadas são a de envolvimento e interação com o cliente, prototipagem e
desenvolvimento orientado a testes. Com isso, a autora ressalta que os resultados
evidenciam a dificuldade em alcançar o contínuo comprometimento do cliente em
projetos no exterior. Entre os desafios das práticas da engenharia de requisitos no
ambiente ágil indicados pela autora destaca-se a priorização de requisitos. A autora
observa que na engenharia de requisitos tradicional os requisitos são priorizados
tipicamente uma vez, com base em dois fatores: (i) o valor de negócio para o cliente
e (ii) risco técnico, o custo ou dificuldades de implementação para o desenvolvedor.
Em contraste, no framework Scrum, os requisitos são priorizados em cada Sprint para
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atender o valor de negócio do cliente. Requisitos são priorizados com outras tarefas
de desenvolvimento, como por exemplo, correção de falhas, refatoração e
incorporação de mudanças no código existente. Com isso, segundo a autora, um dos
desafios evidenciados pela priorização de requisitos é de que quando o foco principal
no valor de negócio é adotado na construção de sistemas, isto pode resultar em
sistemas que não são escaláveis e consistentes.
O estudo de Vithana (2015) permitiu compreender alguns dos critérios
considerados no decorrer da atividade da priorização de requisitos, além de identificar
opiniões a respeito da montagem e organização de itens da lista de Pendências do
Produto. Contudo, a autora não apresenta de que maneira o roteiro de entrevistas foi
elaborado com base na revisão da literatura, nem descreve o processo de seleção,
ou mesmo, a relevância dos indivíduos selecionados para avaliação das respostas
sobre o tema da priorização de requisitos nos processos ágeis.
Ao final desse estudo, a autora descreve que pesquisas adicionais podem ser
conduzidas com o propósito de obter percepções suplementares quanto a
rastreabilidade de requisitos e o desenvolvimento de software extraterritorial.

1.4 Contribuições
A presente pesquisa identificou trabalhos a respeito da priorização e
repriorização de requisitos no desenvolvimento ágil de software (RACHEVA; DANEVA;
BUGLIONE, 2008), (RACHEVA; DANEVA; HERRMANN, 2010a), (RACHEVA et al.,
2010b), (AL-TA'ANI e RAZALI, 2013) e (VITHANA, 2015). Todos estes estudos
descrevem entidades, procedimentos e outros aspectos relacionados ao processo de
tomada de decisão ao priorizar requisitos. Entretanto, não foram encontrados, até o
momento atual, trabalhos de investigações empíricas que retratem como a
repriorização de requisitos é adotada por profissionais ágeis em organizações de
desenvolvimento de software.
Este trabalho constitui, portanto, uma extensão dos estudos citados,
diferenciando-se deles pela elaboração de um estudo de caso com o intuito de avaliar
proposições teóricas da repriorização de requisitos, fundamentadas em uma revisão
sistemática da literatura ágil sobre a priorização e a repriorização de requisitos,
utilizando a técnica de entrevistas com profissionais ágeis de diferentes papéis e
responsabilidades, elegidos de organizações de software distintas que adotam o
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framework Scrum em ambientes de desenvolvimento.
Ao avaliar os resultados do estudo de caso, este trabalho permite identificar
tendências existentes na realização prática dos preceitos conceituais da repriorização
de requisitos descritos na literatura sobre o framework Scrum, como também expor
diferenciações na maneira como as prioridades dos requisitos são consideradas ao
longo do processo de desenvolvimento de software. Tais descobertas podem auxiliar
profissionais e pesquisadores a compreender com mais detalhes as possibilidades e
limitações da reavaliação das prioridades dos requisitos em projetos ágeis.
Por fim, julga-se que o conhecimento exposto por meio deste estudo pode
auxiliar organizações ágeis a lidarem com requisitos em situações em que suas
prioridades precisam ser reavaliadas dinamicamente, além de, eventualmente, revelar
questões para discussão que poderão servir de base para uma análise mais
aprofundada em trabalhos futuros.

1.5 Método de Trabalho
A seguir, são apresentadas as fases de pesquisa que foram definidas com o
intuito de organizar as atividades do trabalho.
1.5.1 Fase 1 – Revisão Sistemática da Literatura
A primeira fase deste trabalho consiste na pesquisa da literatura pelo tema da
priorização de requisitos no ambiente ágil de desenvolvimento de software. A revisão
sistemática da literatura foi adotada como método de pesquisa para a seleção, a
interpretação e a avaliação de informações, com o propósito de fundamentar a base
teórica do estudo quanto ao processo de tomada de decisão ao priorizar requisitos.
Para isso, foi utilizado como referência o processo proposto por Kitchenham e
Charters (2007), que descreve três principais fases que compõem os estágios de uma
revisão sistemática, como apresentado a seguir:
•

Etapa 1 – Planejamento da Revisão: esta etapa compreende a identificação da
necessidade da pesquisa e o desenvolvimento de um protocolo da revisão
sistemática, composto por um plano pré-determinado que descreve os
objetivos da inspeção, as questões de pesquisa, os procedimentos para a
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seleção de estudos, entre outros estágios necessários à averiguação da
literatura;
•

Etapa 2 – Condução da Revisão: nesta etapa, estudos primários são
identificados e, então, selecionados de acordo com critérios de inclusão e
exclusão previamente estabelecidos. Para cada estudo selecionado, dados são
extraídos e sintetizados;

•

Etapa 3 – Relatório da Revisão: nesta etapa, dados extraídos são analisados e
apresentados em forma de relatório. Por fim, as respostas das perguntas da
revisão sistemática são aproveitadas na produção do estado da arte do
assunto, por meio da apresentação de estudos relacionados e relevantes para
o tema desta dissertação, com o intuito de compor a contextualização
necessária para o entendimento do trabalho.

1.5.2 Fase 2 – Desenvolvimento do Estudo de Caso
Após a conclusão da revisão sistemática, a segunda fase deste trabalho é
concentrada na elaboração de uma investigação empírica a partir do desenvolvimento
de um estudo de caso a respeito da repriorização de requisitos nos processos ágeis,
utilizando a técnica de entrevistas, com base nos conceitos, aspectos e princípios da
priorização de requisitos nos processos ágeis adquiridos na fase anterior. Neste
contexto, a pesquisa utiliza um guia para realizar pesquisas de estudo de caso em
engenharia de software desenvolvido por Runeson e Höst (2009), como referência
para delinear e conduzir o estudo de caso. De acordo com esses autores, o estudo de
caso caracteriza-se por investigar um fenômeno contemporâneo no seu contexto,
sendo que a fronteira entre o fenômeno e o seu contexto não é muito clara, e a
informação é obtida a partir de poucas entidades, pessoas, grupos, organizações e
etc.
Para isso, as seguintes etapas serão cumpridas:
•

Etapa 1 – Projeto e Planejamento do Estudo de Caso: baseando-se nos
resultados da fase anterior, pretende-se desenvolver um estudo de caso com o
propósito de explorar como profissionais lidam com a repriorização de
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requisitos no desenvolvimento de aplicações utilizando o framework Scrum.
•

Etapa 2 – Condução do Estudo de Caso: esta etapa corresponde ao
desenvolvimento de instruções para a realização do estudo de caso. Para isso,
será adotada a proposta de Runeson e Höst (2009), que é dividida em cinco
etapas:
1. Planejamento do estudo de caso, em que são definidos o projeto e os
objetivos do estudo de caso;
2. Preparação para a coleta de dados, em que são definidos
procedimentos e o protocolo para a coleta de dados;
3. Coleta das evidências, em que ocorre a execução da coleta de dados no
caso em estudo;
4. Análise dos dados coletados;
5. Elaboração do relatório.
O estudo de caso proposto é conduzido por meio da técnica de entrevistas com

profissionais ágeis de organizações de desenvolvimento de software que assumem
papéis de entidades descritas no framework Scrum, por meio de um questionário de
pesquisa, baseado na revisão sistemática da Fase 1. O questionário elaborado
permite a compreensão da prática da repriorização de requisitos em contextos
distintos, de acordo com os relatos dos entrevistados ao longo do desenvolvimento de
software. Antes da aplicação, o protocolo de coleta de dados foi discutido com um
pequeno grupo de colaboradores para identificar melhorias e possíveis falhas.
•

Etapa 3 – Análise dos Resultados: esta etapa corresponde à análise das
respostas dos entrevistados ao questionário de pesquisa. As respostas dos
participantes são analisadas individualmente e comparadas entre si, e
utilizadas na composição de um quadro conceitual da repriorização de
requisitos adotada pelos profissionais ágeis ao longo do desenvolvimento de
aplicações utilizando o framework Scrum. Adicionalmente, foram também
discutidas as ameaças à validade da pesquisa.
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1.5.3 Fase 3 – Conclusão
Na última fase deste trabalho foram apresentadas conclusões finais da pesquisa
e formuladas hipóteses sobre as práticas da repriorização de requisitos no framework
Scrum. Para isso, são realizadas a análise dos dados coletados das entrevistas e a
elaboração do relatório do caso estudado. Por fim, foram discutidas contribuições,
limitações e sugestões de trabalhos futuros.

1.6 Organização do Trabalho
A seção 2, Priorização de Requisitos, apresenta uma revisão bibliográfica dos
conceitos relacionados ao tema da priorização de requisitos no processo de
desenvolvimento de software. Esta seção resume noções a respeito da engenharia de
requisitos, como também elementos utilizados na priorização de requisitos no contexto
da engenharia de software, destacando a importância e o relacionamento desta
atividade com as demais fases do processo de desenvolvimento de software. Nesta
seção também é apresentada a priorização de requisitos nos processos ágeis,
descrevendo algumas abordagens para auxiliar o processo de tomada de decisão ao
priorizar requisitos. Adicionalmente, são evidenciadas as principais questões de
pesquisa da revisão sistemática, como também as explicações fornecidas pelos
pesquisadores ágeis nos trabalhos investigados que motivaram o desenvolvimento do
estudo de caso da repriorização de requisitos. Por fim, são apresentados estudos e
pesquisas sobre a priorização de requisitos em ambientes ágeis. Dentre as
abordagens, Racheva, Daneva e Herrmann (2010a) apresentam um modelo
conceitual, desenvolvido com base em um estudo de caso realizado com profissionais,
que mostra atividades e aspectos que os clientes consideram na tomada de decisões
sobre as prioridades de requisitos em projetos ágeis.
A seção 3, Estudo de Caso da Repriorização de Requisitos no Framework
Scrum, apresenta o planejamento e execução das atividades de pesquisa do estudo
de caso, com base na proposta de Runeson e Höst (2009). Esta seção descreve os
procedimentos para a seleção, coleta e análise de dados, como também ameaças à
viabilidade do estudo de caso. Por fim, a seção apresenta ainda o detalhamento da
execução do estudo de caso, evidenciando particularidades e ferramentas utilizadas
ao longo da coleta de dados, bem como informações sobre o conjunto de profissionais
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ágeis selecionados para as sessões de entrevista.
A seção 4, Análise dos Resultados, apresenta uma análise dos resultados do
estudo de caso, com base na apresentação de relatos dos participantes das
entrevistas e o desenvolvimento de observações comparativas entre as práticas da
repriorização de requisitos descritas na literatura ágil pesquisada com as práticas da
repriorização de requisitos em ambientes de desenvolvimento evidenciadas pelos
entrevistados. Posteriormente, são discutidos os resultados obtidos da análise, como
também evidenciadas algumas considerações sobre as ameaças à validade do estudo
de caso.
A seção 5, Conclusão, apresenta uma retrospectiva da evolução do trabalho,
uma avaliação das principais informações do estudo de caso e as conclusões gerais
derivadas da pesquisa. Finalmente, são identificadas contribuições, limitações e
sugestões de trabalhos futuros.
O Apêndice A, Revisão Sistemática da Priorização Requisitos nos Processos
Ágeis, apresenta o desenvolvimento das etapas que compõem a pesquisa da revisão
sistemática da literatura sobre o tema da priorização de requisitos nos processos
ágeis, como por exemplo, a determinação das questões de pesquisa e seus objetivos,
além dos procedimentos para a seleção de estudos.
O Apêndice B, Protocolo de Coleta de Dados, apresenta em detalhes o protocolo
de coleta de dados para a execução do estudo de caso, em que são apresentadas as
orientações gerais do estudo de caso direcionadas aos entrevistados, como também
o questionário aplicado nesta pesquisa.
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2 PRIORIZAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE
Esta seção apresenta a fundamentação teórica acerca dos campos de estudo
desta dissertação. Primeiramente, é apresentado o processo da engenharia de
requisitos no contexto da engenharia de software. Em seguida, é descrita a priorização
de requisitos e as particularidades envolvidas no processo de tomada de decisão ao
priorizar requisitos. A priorização de requisitos também é contextualizada sob a ótica
da metodologia ágil e, posteriormente, do framework Scrum. Por fim, são
apresentados alguns estudos e pesquisas sobre a priorização de requisitos em
ambientes ágeis.

2.1 Engenharia de Requisitos
A engenharia de requisitos de software é o ramo da engenharia de software que
envolve as atividades relacionadas com a definição dos requisitos de software de um
sistema, desenvolvidas ao longo do ciclo de vida de software (KOTONYA;
SOMMERVILLE, 1998). Boehm (1989) define a engenharia de requisitos como uma
atividade que objetiva desenvolver uma especificação completa, consistente, não
ambígua e correta dos requisitos, que sirva, inclusive, de base para um acordo entre
as partes envolvidas no processo de desenvolvimento do software.
A engenharia de requisitos pode também ser descrita como um processo, ou
seja, um conjunto organizado de atividades que deve ser seguido para derivar, avaliar
e manter os requisitos e artefatos relacionados. A descrição de um processo, de forma
geral, deve incluir, além das atividades a serem seguidas, a estrutura ou sequência
dessas atividades, quem é responsável por cada atividade, suas entradas e saídas,
as ferramentas usadas para apoiar as atividades e os métodos, técnicas e diretrizes
a serem seguidos na sua realização. Em geral, o processo de engenharia de
requisitos, como um todo, contém quatro grandes sub-processos: (i) utilidade do
software ao negócio (viabilidade); (ii) descoberta de requisitos (elicitação); (iii)
conversão de requisitos em um formato padrão (especificação); e (iv) descoberta de
que os requisitos realmente definem o sistema tal como o usuário deseja (validação).
Com base na proposta de Kotonya e Sommerville (1998), considera-se que um
processo de engenharia de requisitos deve contemplar, tipicamente, as atividades
mostradas na Figura 1: levantamento de requisitos, análise de requisitos,
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documentação de requisitos, verificação e validação de requisitos e gerência de
requisitos.
Figura 1 – Processo de Engenharia de Requisitos
Gerência de Requisitos

Levantamento
de requisitos

Análise de
requisitos

Documentação
de requisitos

Validação e
verificação
de requisitos

N
S

Requisitos
acordados?
Necessidades dos usuários,
informações de domínio,
sistemas existentes,
regulamentos, leis e etc.

Documentação de requisitos
e especificação de requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Kotonya e Sommerville (1998).

Processos de engenharia de requisitos podem variar muito de uma organização
para outra, ou até mesmo dentro de uma organização específica, em função de
características dos projetos. A definição de um processo apropriado à organização
traz muitos benefícios, pois uma boa descrição dele fornecerá orientações e reduzirá
a probabilidade de esquecimento ou de uma execução superficial. No entanto, não faz
sentido falar em processo ideal ou definir algum e impô-lo a uma organização. Ao
invés disto, as organizações devem iniciar com um processo genérico e adaptá-lo para
um processo mais detalhado, que seja apropriado às suas reais necessidades
(SOMMERVILLE; SAWYER, 1997).
Wiegers (2003) destaca alguns benefícios que um processo de engenharia de
requisitos de alta qualidade pode trazer, dentre eles: menor quantidade de defeitos
nos requisitos, redução de retrabalho, desenvolvimento de menos características
desnecessárias, diminuição de custos, desenvolvimento mais rápido, menos
problemas de comunicação, alterações de escopo reduzidas, estimativas mais
confiáveis e maior satisfação dos clientes e membros da equipe.
É comum nos projetos de software ocorrerem limitações de recursos, tais como
prazos curtos, baixos orçamentos, restrições de recursos humanos e limitações de
tecnologia. Por consequência, geralmente há um número maior de requisitos
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candidatos do que a capacidade de implementá-los em uma única liberação de uma
versão do software desenvolvido. Neste cenário, torna-se fundamental utilizar técnicas
de priorização de requisitos, que auxiliem os desenvolvedores a identificarem os
requisitos candidatos finais envolvidos em um contexto de restrições de recursos, para
com isso planejarem, adequadamente, o cronograma de liberação das versões do
software proposto (BERANDER, 2004).
Além disso, a priorização de requisitos introduz o benefício da possibilidade de
melhorar a qualidade dos requisitos especificados, identificando possíveis requisitos
defeituosos (como por exemplo, requisitos mal definidos, incorretos ou ambíguos),
visto que estes serão analisados sob uma ótica diferente da inicialmente aplicada no
processo de elicitação (KARLSSON; WOHLIN; REGNELL, 1998).
A norma IEEE-Std. 24765 (IEEE, 2010) define requisito como (i) uma condição
ou capacidade necessária a um usuário para resolver um problema ou alcançar um
objetivo; (ii) uma condição ou capacidade que deve ser atendida ou estar presente em
um sistema, componente do sistema, produto ou serviço para satisfazer um contrato,
um padrão, uma especificação ou outro documento formalmente imposto; ou ainda,
(iii) uma representação documentada de uma condição ou capacidade, como na
primeira e segunda definição. A definição do IEEE abrange a visão do usuário sobre
requisitos com relação ao comportamento externo do sistema, a perspectiva dos
desenvolvedores e a concepção de quais requisitos devem ser documentados. Para
Ruhe, Eberlein e Pfahl (2002) o desafio do processo de desenvolvimento de software
é selecionar o requisito mais apropriado em meio a um grupo maior, com vários
requisitos candidatos, de maneira que todos os interesses-chave distintos, restrições
técnicas e preferências dos principais participantes do projeto sejam observadas,
maximizando o valor agregado que o produto de software trará ao negócio.
No quadro de mudanças cada vez mais rápidas no ambiente de negócio,
entender a natureza dos problemas envolvidos no processo de desenvolvimento de
software, muitas vezes complexos, pode ser uma tarefa árdua. Consequentemente,
torna-se difícil determinar com exatidão tudo aquilo que o sistema produzido deve
fazer. Isto faz com que as organizações de desenvolvimento de software procurem
saber como lidar, de maneira consistente e eficiente, com requisitos que tendem a
evoluir rapidamente e se tornam obsoletos mesmo antes de os projetos serem
finalizados. Nos modelos de processos ágeis, a engenharia de requisitos ocorre de
forma iterativa com ativa participação do cliente na especificação dos requisitos
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(ABRAHAMSSON et al., 2002). O cliente participa ativamente das tomadas de
decisões durante o projeto, pois modelos de processos ágeis têm a capacidade de
serem flexíveis e de reagirem prontamente às modificações que necessitam ser
apropriadamente geridas para proporcionar o desenvolvimento correto das reais
necessidades do cliente (KRUCHTEN, 2001).

2.2 Priorização de Requisitos: Aspectos do Projeto e Stakeholders
A priorização de requisitos é uma importante atividade da engenharia de
requisitos introduzida no processo de desenvolvimento de software na fase de análise
de requisitos, com a finalidade de auxiliar o processo de tomada de decisão ao
priorizar requisitos. Na análise de requisitos, os requisitos são expandidos, refinados,
modificados e priorizados. Além disso, nesta fase os requisitos considerados
conflitantes, ambíguos, ou ainda inexistentes, são, normalmente, identificados. Com
isso, estimativas de tamanho, custo e esforço de desenvolvimento podem ser
realizadas para avaliar o impacto desses requisitos no custo do projeto e prazo de
entrega (SAWYER; KOTONYA, 2001). A atividade de análise de requisitos também
possui tarefas de modelagem e refinamento de requisitos, guiados por modelos de
análise de requisitos que descreverão como os usuários vão interagir com o sistema,
podendo ser baseados em cenários do usuário, atividades, classes, comportamentos,
entre outros fatores (PRESSMAN, 2006).
Ngo-the e Ruhe (2005) descrevem que a priorização de requisitos tem sido
reconhecida como uma das decisões mais importantes feitas no processo de
desenvolvimento de software. Entretanto, Berander (2004) argumenta que a
priorização de requisitos não é apenas o ato de perguntar aos stakeholders sobre suas
diferentes prioridades relacionadas aos requisitos do sistema. É também um processo
social que exige considerar outras questões, como por exemplo a estrutura
empresarial, questões de mercado, personalidades dos stakeholders e cronograma.
De acordo com SWEBOK (2014), a priorização de requisitos é necessária, não
somente como um meio de filtrar requisitos importantes, mas também para resolver
divergências, o que significa tomar decisões complexas que exigem conhecimento
detalhado de domínio e boas habilidades de estimação. Isto reflete compensações
durante situações de conflito entre as diferentes necessidades dos usuários e
stakeholders para determinar requisitos candidatos que, eventualmente, formarão o
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sistema, sem, todavia, impactar de maneira negativa na satisfação de seus propósitos.
A priorização de requisitos então pode contribuir para o sucesso de sistemas,
uma vez que sua adoção aumenta o envolvimento do usuário, reduz expectativas
irreais e possibilita que todos envolvidos no projeto priorizem os requisitos de acordo
com a sua conveniência, frente às restrições inerentes e às consequências de
decisões contraditórias (BERANDER, 2007).
Contudo, Siddiqi e Shekaran (1996) identificam a priorização como uma questãochave, mas negligenciada, na pesquisa da engenharia de requisitos; e é possível
compreender os riscos de não se adotar tal prática. De maneira geral, é
frequentemente difícil obter informações reais que podem atuar como base para
decisões de priorização. Para Brooks (1995) a parte mais difícil da construção de um
sistema de software é decidir precisamente o que construir. Com isso, decisões
erradas podem ocasionar impactos imprevisíveis no sistema resultante, ou ainda,
dificultar a correção de problemas futuros.
A priorização de requisitos pode-se tornar um processo entediante e complicado,
que envolve muita mais experiência e, em alguns casos, requer muito mais esforço,
dos envolvidos no projeto. Com isso, torna-se vital identificar as relações existentes
entre circunstâncias distintas para a adoção de práticas adequadas de priorização de
requisitos, como por exemplo, baseada em aspectos relacionados ao projeto e seus
requisitos (BERANDER, 2004). Outros nomes usados para descrever aspecto podem
ser elemento (EGYED, 2003), fator (HENRY; HENRY, 1993), critério (BARRAGANS;
PAZOS; FERNANDEZ, 2005), parâmetro (TRAN; SHERIF, 1995), etc. Dentre os
aspectos mais comumente evidenciados estão:
•

Tempo: pode ser definido como o tempo necessário para a implementação de
um determinado requisito. Entretanto, este aspecto é influenciado por outros
fatores, como por exemplo: o grau de paralelismo no desenvolvimento, a
necessidade de treinamento e a necessidade de se desenvolver uma
infraestrutura de apoio ou de definir certos padrões industriais (BERANDER,
2007);

•

Custo: geralmente refere-se ao custo do esforço necessário para a
implementação de um determinado requisito. Este aspecto pode ser
influenciado pela complexidade do requisito em questão, pela possibilidade do
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reuso, pela complexidade das documentações e testes necessários, entre
outros aspectos (BERANDER, 2007);
•

Penalidade: está relacionado ao custo da não implementação do requisito em
questão. Este aspecto deve ser cuidadosamente avaliado, pois em
determinadas situações, um requisito pode ter um baixo valor, porém, se não
implementado, poderá resultar em altas penalidades (MA, 2009);

•

Risco: é definido como o grau de probabilidade de um projeto não atingir suas
metas de custo, prazo e/ou qualidade pré-definidas (MA, 2009). Com base na
estimativa do risco individual de cada requisito, é possível calcular o risco total
do projeto como um todo (AURUM; WOHLIN, 2003);

•

Importância: é possível que os requisitos sejam priorizados de acordo com o
seu grau de importância. Entretanto, o próprio conceito de importância pode
variar de acordo com o entendimento de cada envolvido no projeto (LEHTOLA;
KAUPPINEN; KUJALA, 2004). Nesse caso, é fundamental definir previamente
o significado de importância para reduzir possibilidades de problemas no
processo de priorização.
A priorização de requisitos deve também considerar outros aspetos, como por

exemplo, o aspecto de negócio, que pode envolver benefícios financeiros para a
organização

de

desenvolvimento,

tendências

de

mercado,

concorrentes,

regulamentos, ao passo que os aspectos de implementação envolvem principalmente
custo da implementação e da não implementação, recursos disponíveis, e etc.
(LEHTOLA; KAUPPINEN; KUJALA, 2004). De acordo com Davis (2003), outro
aspecto importante a ser considerado é a perspectiva do cliente, juntamente com as
perspectivas dos desenvolvedores e indivíduos da área financeira. Clientes fornecem
informações vitais sobre os benefícios do usuário/cliente; desenvolvedores são mais
adequados para os detalhes técnicos, ao passo que aqueles envolvidos com finanças
sabem sobre o custo, orçamentos e riscos relacionados.
Neste contexto, priorizar requisitos com base em um único aspecto geralmente
é uma tarefa simples de ser realizada. Entretanto, quando o número de aspectos
aumenta, esta tarefa torna-se mais complexa, principalmente em função da interação
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que pode existir entre eles (RUHE; EBERLEIN; PFAHL, 2003). Por exemplo, apenas
considerando a questão da importância em termos de implementação, é mais fácil
analisar qual requisito é mais importante em comparação com os demais. No entanto,
a importância depende também de outros fatores, como por exemplo, a complexidade
dos requisitos, a reutilização do código existente, a quantidade de testes, os benefícios
para o cliente ou organização, e etc. (BERANDER, 2004). Embora diferentes aspectos
possam ser priorizados, não é sempre desejável e prático considerar todos eles. Pelo
contrário, isto é dependente da situação específica, da categorização do produto e
dos pontos de vista dos stakeholders (BERANDER, 2004). Por exemplo, enquanto
consideram o aspecto da importância, os stakeholders deveriam priorizar quais
requisitos são os mais importantes e que farão parte do sistema.
No processo de tomada de decisão sobre quais requisitos devem ser
implementados, tanto o cliente como o desenvolvedor têm que fornecer insumos para
a priorização. Porém, fica a cargo do cliente realizar esta atividade. Desta maneira, o
cliente pode então alterar a prioridade de alguns requisitos, bem como os
desenvolvedores também podem propor a implementação de um determinado
requisito com maior impacto na arquitetura do sistema, mas com prioridade menor do
que a definida anteriormente (WIEGERS, 1999). Neste contexto, é muito provável que
os requisitos mudem, com certa frequência, ao longo do ciclo de vida de
desenvolvimento do sistema, pois muitas vezes os diversos stakeholders possuem
perspectivas e propósitos conflitantes.
Percebe-se, portanto, que a priorização de requisitos é dependente de muitas
situações, diferentes stakeholders, papéis associados ao processo de tomada de
decisão, entre outros fatores. Com isso, em uma situação real, é recomendável
combinar diferentes aspectos de requisitos em conjunto, tanto quanto possível, antes
de decidir implementá-los diretamente, ou simplesmente, não incluí-los no sistema de
fato. Para isso, existem inúmeras maneiras de se combinar diferentes aspectos
utilizando diferentes técnicas de priorização. Entretanto, estas são dependentes do
contexto, do produto e dos stakeholders (BERANDER, 2004).

2.3 Priorização de Requisitos nos Processos Ágeis de Desenvolvimento

Nos últimos anos, a luta contra o tempo na agilidade de entregas de software,
acentuada por questões como a contínua mudança de requisitos, versões de software
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com intervalos cada vez menores e muito pouco tempo para a colocação dos produtos
de software no mercado, têm refletido em alterações constantes em termos de
tecnologia na indústria de software para melhor atender às dificuldades encontradas
ao longo do processo de desenvolvimento de sistemas.
Neste

contexto,

estudiosos

da

computação

propuseram,

de

maneira

independente, processos e métodos a fim de responder às mudanças inevitáveis em
projetos, introduzindo a filosofia ágil de desenvolvimento de software (BECK, 1999).
De acordo com Cockburn e Highsmith (2001), o termo ágil, introduzido por um grupo
de pessoas experientes no desenvolvimento de software, tem duas conotações
distintas. A primeira é a ideia de que os mundos de negócios e tecnologia se tornaram
turbulentos, de alta velocidade e incertos, exigindo um processo para criar mudanças
e responder rapidamente às mudanças. Por sua vez, a segunda conotação, implicada
pela primeira conotação, apresenta que um processo ágil requer pessoas e
organizações receptivas. Assim, o desenvolvimento ágil se concentra nos talentos e
habilidades dos indivíduos e molda o processo para pessoas e equipes específicas, e
não o contrário.
O Manifesto Ágil (BECK et al., 2001) foi publicado em 2001 e, em um esforço
para vencer as fraquezas reais e percebidas da engenharia de software convencional
(PRESSMAN, 2006), detalhado por meio de quatro valores, os quais podem ser
encontrados na maioria dos métodos ágeis:
•

Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas

•

Software executável mais do que documentação abrangente

•

Colaboração do cliente mais do que negociação de contratos

•

Respostas rápidas a modificações mais do que seguir um plano

Observe-se que, de modo geral na engenharia de software, o termo processo é
assimilado a um processo formal, rígido e cerimonioso. Os fundadores do movimento
ágil procuraram então tal nomenclatura denominando as modalidades do enfoque ágil
de métodos ágeis, embora na realidade estejam falando de processos ágeis em que
são empregados vários métodos e técnicas.
Isso pode ser verificado em vários autores, por exemplo, aqueles considerados
como referências principais no caso do Scrum, em que o termo processo no contexto
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do desenvolvimento de software é empregado no seu sentido geral de ações ou
passos realizados em determinada ordem para atingir uma meta definida.
“O Scrum é um framework de processo que tem sido usado para
gerenciar o desenvolvimento de produtos complexos desde o início
dos anos 1990. O Scrum não é um processo ou uma técnica para a
construção de produtos; em vez disto, é um framework no qual podese empregar vários processos e técnicas.” (SCHWABER, K.;
SUTHERLAND, J., 2016, p.3)
“O Scrum é um framework para organizar e gerenciar o trabalho. (...)
O que se pode fazer, entretanto, é uma personalização interna da
estrutura do Scrum, adicionando acessórios e características até que
você tenha um processo que funcione para você.” (RUBIN, 2013, p.13)

Nesta dissertação adota-se o termo processo, no seu sentido geral, embora
entendido conforme os autores citados.
De maneira geral, os valores descritos anteriormente determinam que o foco nas
pessoas e o compartilhamento de conhecimento entre indivíduos é o fator-chave para
o sucesso de projetos. Além disso, por ser uma abordagem orientada a pessoas, a
metodologia ágil destaca também a comunicação efetiva entre todos os envolvidos no
projeto, como clientes e equipe de desenvolvimento, dado que toda esta interação se
faz necessária ao longo do desenvolvimento do software (DAVIES, 2005). A
comunicação é fundamental para o sucesso do projeto, sendo necessário que haja
constante compartilhamento de pensamentos, ideias e informações, como também a
habilidade de assimilar todo tipo de modificação durante a execução do projeto, desde
mudanças na elicitação de requisitos, até mudanças na equipe de desenvolvimento e
tecnologias a serem empregadas em projetos (ABRAHAMSSON et al., 2002;
COCKBURN; HIGHSMITH, 2001).
Para que essa relação seja eficiente, a literatura ágil enfatiza que o cliente, ou
um representante dele, deve estar on-site, isto é, deve existir uma representação do
cliente presente na organização de desenvolvimento. Dessa maneira, o cliente, ou
alguém designado por ele, deve ser capaz de tomar decisões quanto à priorização de
requisitos, às dúvidas relativas ao domínio do sistema e ao direcionamento do
desenvolvimento

a

partir

de

uma

retroalimentação

(feedback)

constante

(COCKBURN; HIGHSMITH, 2001). O envolvimento do cliente é também importante
para que a equipe de desenvolvimento possa compreender detalhadamente suas
necessidades (DAVIES, 2005). Além disso, uma vez que os requisitos tendem a
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evoluir constantemente, o envolvimento das partes interessadas no projeto tende a
facilitar a gestão de mudanças de requisitos em qualquer estágio do ciclo de vida de
desenvolvimento de software (BATOOL et al., 2013).
A literatura ágil descreve que os processos ágeis têm suas próprias práticas da
engenharia de requisitos, que diferem em muitos aspectos das práticas da engenharia
de requisitos tradicional (VITHANA, 2015). No que diz respeito ao tratamento de
requisitos, a metodologia tradicional de desenvolvimento tem o enfoque na estratégia
de previsibilidade, e assim, tenta planejar grande parte do software em muitos
detalhes antecipadamente, sendo resistente a mudanças (FOWLER, 2005). Os
processos e métodos ágeis, por outro lado, abordam os requisitos ao longo de todo o
processo de desenvolvimento do software (TOMAYKO, 2002). Desta maneira, esses
processos e métodos têm o enfoque na adaptabilidade, onde todos envolvidos no
projeto aceitam a ideia de que os requisitos de software serão conhecidos à medida
que o processo de desenvolvimento avança (AMBLER, 2007; HIGHSMITH, 2002). O
foco na adaptabilidade ocorre porque, normalmente, com base nos valores ágeis, no
início do projeto de desenvolvimento, nem clientes, nem desenvolvedores, possuem
total conhecimento dos requisitos e funcionalidades do sistema. Contudo, enquanto
alguns problemas da engenharia de requisitos tradicional podem ser resolvidos pelas
práticas da engenharia de requisitos ágil, a utilização de práticas ágeis sem precaução
pode introduzir novos desafios no contexto de desenvolvimento, como por exemplo,
problemas enfrentados no processo de tomada de decisão ao priorizar requisitos
(VITHANA, 2015).
Neste contexto, acredita-se que para manter-se competitivas no ambiente de
negócios, organizações de software precisam ser mais flexíveis para satisfazer as
diferentes exigências de requisitos dos clientes. Para isso, processos ágeis podem
ser adotados em vista da grande flexibilidade para atender as necessidades dos
clientes em evolução, como por exemplo, o framework Scrum.
Schwaber e Sutherland (2016) definem o Scrum como um framework em que
pessoas podem abordar problemas flexíveis, ao passo que produtivamente e
criativamente entregam produtos de mais alto valor possível. Para os autores, como
mencionado anteriormente, o Scrum não é um processo ou uma técnica para construir
produtos, mas sim é um framework em que é possível empregar vários processos e
técnicas.
Em total acordo com a abordagem flexível, a priorização de requisitos no
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framework Scrum não é um processo simples e estático, como em metodologias de
desenvolvimento tradicionais, por causa da evolução de requisitos. Por consequência,
ignorar itens cruciais da lista de Pendências do Produto pode resultar na insatisfação
de clientes (KAUR; KUMAR, 2015). Dessa maneira, um dos principais desafios
enfrentados por profissionais ágeis que utilizam o

framework Scrum no

desenvolvimento de software é o problema da priorização de histórias de usuário, que
corresponde (i) a dificuldades de definição dos itens de Pendências do Produto e (ii)
a priorização desses itens (ANAND; DINAKARAN, 2015). Por isso, a priorização de
requisitos torna-se a principal atividade no framework Scrum, devendo ser
cuidadosamente realizada (KAUR; KUMAR, 2015).
De acordo com Anand e Dinakaran (2015), a definição dos requisitos de
Pendências do Produto é considerada a primeira tarefa do framework Scrum. Para
Vithana (2015), os requisitos são registrados na lista de Pendências do Produto na
forma de histórias de usuário, quadros de história, cartões de índice e protótipos que
refletem cenários de aplicação, como por exemplo, casos de uso e diagramas de fluxo
de dados. Além disso, requisitos podem ser agrupados com outras tarefas de
desenvolvimento, como por exemplo, correções de defeitos, refatoração de código e
incorporação de mudanças no código existente. Por causa disso, segundo Anand e
Dinakaran (2015), pode existir grande confusão nesta fase do processo de
desenvolvimento, uma vez que em um outro cenário problemático, uma equipe Scrum
não deveria incluir um item para a lista de Pendências do Produto caso ela não tenha
conhecimento adequado sobre o projeto, e assim, apenas o Dono do Produto e o
Scrum Master são responsáveis por essas atribuições. Dessa maneira, se a atribuição
de itens não for devidamente avaliada, a entrega de incrementos pode se tornar
inadequada, contribuindo para o fracasso do projeto.
Ainda, segundo Anand e Dinakaran (2015), no framework Scrum, as histórias de
usuário convertidas em itens da lista de Pendências do Produto são priorizadas de
maneira a beneficiar tanto o cliente, como também a organização de desenvolvimento.
Contudo, a priorização de histórias de usuário é uma tarefa difícil no ambiente ágil por
causa de mudanças constantes ao longo do processo de desenvolvimento. Em tal
situação, o cliente e a organização de desenvolvimento têm suas próprias prioridades
para os itens da lista de Pendências do Produto e, em alguns casos, há uma
necessidade de se adotar uma técnica de priorização que valorize e também aborde
características em diferentes perspectivas. A técnica para a priorização de itens da
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lista de Pendências do Produto pela organização, por exemplo, pode ser com base na
importância do item com base em algum critério, perfil da equipe Scrum disponível
para trabalhar em um determinado item, ou ainda, qual item da lista de Pendências
do Produto terá uma melhor reutilização de software. Dessa maneira, organizações
de software têm adotado técnicas de priorização de requisitos que acreditam poder
resolver tais complicações em uma base temporária. Porém, essas técnicas não
levam sempre ao caminho correto, devido aos contextos distintos de desenvolvimento
de sistemas.
Além das técnicas de priorização de requisitos, com o intuito de faciliar a
priorização de requisitos no ambiente ágil, modelos de priorização de requisitos têm
sido propostos para tornar explícitos os conceitos que são usados tacitamente em
diferentes técnicas de priorização de requisitos. Esses modelos conceituais podem
ajudar tanto clientes, como equipes de desenvolvimento, a: (i) navegar através do
processo ágil para identificar processos de negócio capazes de alcançar benefícios
estabelecidos pelo cliente; (ii) tornar explícitos os pressupostos que são utilizados de
maneira tácita em diferentes métodos de priorização de requisitos; (iii) identificar
possíveis

fontes

de

informações

para

o

resultado

da

priorização

e,

consequentemente, para o projeto; e (iv) tornar a priorização de requisitos mais
objetiva, para permitir que usuários menos experientes possam participar dessa
atividade por meio de um modelo de apoio (RACHEVA et al., 2010b).
Adicionalmente, de acordo com Racheva et al. (2010b), a literatura ágil mostra
que muito conhecimento tácito está envolvido na priorização de requisitos no ambiente
ágil, e que esta atividade é frequentemente realizada com base na experiência ou
intuição dos especialistas. Para os autores, a priorização de requisitos é muitas vezes
realizada como parte implícita de uma etapa de tomada de decisão mais complexa, e
não necessariamente como uma etapa consciente separada. Além disso, o corpo de
conhecimento existente nesse domínio consiste principalmente de evidências não
sistematizadas, porém em constante pesquisa, o que impõe o desafio da comunidade
de engenharia de software em aplicar métodos de pesquisa específicos. De certa
forma, esses indícios talvez expliquem, parcialmente, a escassa quantidade de fontes
explícitas disponíveis e, igualmente, sugerem que uma abordagem de pesquisa
diferente possa ser utilizada a fim de descobrir novos conhecimentos tácitos e
implícitos na priorização de requisitos.
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De acordo com Cao e Ramesh (2008), apesar dos indícios favoráveis à
priorização de requisitos no ambiente ágil, esta atividade também revela alguns
desafios para o desenvolvimento de software: (i) a contínua repriorização de requisitos
sem cautela leva à instabilidade do projeto e (ii) clientes, em geral, relacionam os
conceitos de valor de negócio a funcionalidades que atendem os requisitos funcionais,
de modo que os requisitos não-funcionais, como segurança e eficácia, que parecem
inicialmente secundários para os clientes, tornam-se críticos para o sucesso
operacional de produtos. Esses desafios introduzem o problema de reprojetar a
arquitetura de produtos de software em estágios posteriores, o que atrasaria ou
encareceria o projeto.
A percepção da reavaliação das prioridades dos requisitos no framework Scrum,
referenciada nesta dissertação como repriorização dos requisitos, é descrita pelo
contexto temporal de mudanças das prioridades dos requisitos evidenciado por
Schwaber (2004). De acordo com o Schwaber, a lista de Pendências do Produto é um
artefato dotado de requisitos que são organizados com base em suas prioridades e,
antecipadamente, agrupados em Sprints. Dessa maneira, a lista de Pendências do
Produto em seu estágio inicial é um reflexo da priorização de requisitos.
Schwaber evidencia que a lista de Pendências do Produto no começo de uma
Sprint específica parece diferente da lista de Pendências do Produto no começo de
uma Sprint subsequente, ao longo do desenvolvimento dos Sprint Backlogs. Isto
porque, segundo o autor, o cenário de mudanças das prioridades dos requisitos
acontece devido às condições de negócio do projeto que podem fazer com que a lista
de Pendências do Produto seja alterada, ou mesmo, que os seus itens sejam
repriorizados. Schwaber ainda descreve que isso acontece porque alguns dos itens
na lista de Pendências do Produto podem não ter sido completados durante uma
Sprint e podem ter sido realocados para uma Sprint futura. Dessa maneira, Sprints
podem incluir mais ou menos itens da lista de Pendências do Produto do que
inicialmente planejado, uma vez que mais é conhecido sobre o tamanho de itens
específicos da lista de Pendências do Produto, ou ainda, porque mais é compreendido
quanto à produtividade das equipes trabalhando no projeto. Nesse contexto, julga-se
que a repriorização de requisitos é um problema de manifestação temporal da
priorização de requisitos, desencadeado segundo diferentes circunstâncias ao longo
do desenvolvimento dos projetos.
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2.4 Dificuldades da Priorização de Requisitos em Ambientes Ágeis
As informações descritas a seguir correspondem aos principais resultados da
revisão sistemática da literatura apresentada no Apêndice A, Revisão Sistemática da
Priorização Requisitos nos Processos Ágeis, cujo propósito é identificar dificuldades
do processo de tomada de decisão na determinação de prioridades dos requisitos em
ambientes ágeis de desenvolvimento, enunciadas por pesquisadores ágeis.
Por meio da revisão sistemática da literatura ágil, observou-se que, no início de
um projeto, os requisitos são agrupados em uma lista inicial de requisitos, conhecida
como lista de Pendências do Produto, que contém estimativas grosseiras e irregulares
do esforço de desenvolvimento realizadas pela equipe de desenvolvimento
(RACHEVA et al., 2010b). Contudo, segundo Vithana (2015), durante a composição
desta lista, existe uma tendência em se omitir os requisitos não funcionais. Dessa
maneira, falhas neste procedimento podem resultar em sistemas difíceis de incorporar
importantes requisitos não funcionais, como por exemplo, segurança e escalabilidade.
De acordo com Al-ta'ani e Razali (2013), durante a priorização de requisitos,
antes da primeira iteração ágil, o Dono do Produto, no papel de representante do
usuário final do sistema, utiliza uma técnica específica de priorização de requisitos a
fim de produzir uma lista priorizada de Pendências do Produto com requisitos
ordenados de acordo com suas prioridades, principalmente, baseadas no valor de
negócio. As prioridades são então atribuídas aos requisitos, de maneira a refletir em
uma ordem de implementação. Posteriormente, segundo Racheva et al. (2010b), os
requisitos de mais alta prioridade são selecionados para compor uma lista de
requisitos a serem implementados na iteração. Entretanto, apenas uma pequena
parcela da parte superior desta lista ordenada é utilizada para implementação na
primeira iteração (Sprint Backlog).
A dinâmica da lista de Pendência de Produtos é refletida nos diferentes
momentos da priorização de requisitos ao longo de todo o processo de
desenvolvimento ágil, como por exemplo, o processo contínuo da reavaliação das
prioridades dos requisitos, executado no começo de cada iteração. Com isso, os
requisitos podem sofrer alterações por diferentes razões, como novos mercados ou
realidade das companhias, ou ainda, o melhor conhecimento da organização de
desenvolvimento sobre os benefícios das entregas de funcionalidades específicas
(RACHEVA; DANEVA; BUGLIONE, 2008).
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Neste sentido, Vithana (2015) ressalta que um ponto importante da priorização
de requisitos a ser considerado é a questão da acurácia do processo de
desenvolvimento avaliada nas interações com o cliente, uma vez que os requisitos
são altamente voláteis no começo do projeto e os clientes, algumas vezes, não estão
cientes de todos os seus aspectos até que as iterações sejam iniciadas. Além disso,
pouco envolvimento do cliente pode não ser adequado para a coleta de requisitos de
diferentes perspectivas, o que leva ao desenvolvimento de requisitos incompletos.
A respeito da negociação entre o cliente e a equipe de desenvolvimento para a
composição da lista de Pendências do Produto, de acordo com Cao e Ramesh (2008),
analisou-se que esta é dependente do comprometimento dos clientes em participar do
processo de desenvolvimento, uma vez que tal envolvimento pode evidenciar razões
de negócio para os requisitos em diferentes ciclos de desenvolvimento. Além disso,
segundo Racheva, Daneva e Buglione (2008), torna-se evidente o papel crítico do
cliente no processo de tomada de decisão sobre aquilo o que se deseja construir: em
cada ciclo de desenvolvimento, o cliente se reúne com a equipe de desenvolvimento
para discutir requisitos em um maior nível de detalhes, ao passo que fornece
informações mais precisas sobre um conjunto de funcionalidades que devem ser
implementadas (CAO e RAMESH, 2008), além de também validar, constantemente, o
produto a ser entregue (AL-TA'ANI e RAZALI, 2013) (INAYAT et al., 2015).
Vale ressaltar ainda que a literatura ágil introduz, dentre os princípios ágeis, a
interação entre clientes e equipes de desenvolvimento, de maneira que todos estes
indivíduos possam atuar juntos para melhorar a comunicação informal, permitir uma
retroalimentação adequada, facilitar acordos e criar um senso de responsabilidade.
Adicionalmente, a eficiência do processo de negociação é dependente da prática da
comunicação (direta) face-a-face e a falta de comunicação entre o Dono do Produto e
os membros da equipe de desenvolvimento induzem o cliente a conduzir o projeto em
uma direção inesperada, considerando apenas o seu próprio conhecimento do projeto
(INAYAT et al., 2015). Porém, segundo Cao e Ramesh (2008), estabelecer uma
relação de confiança pode ser uma tarefa árdua, uma vez que clientes familiarizados
com processos tradicionais de desenvolvimento podem não compreender ou confiar
nos princípios ágeis.
As premissas anteriores quanto ao comprometimento e participação do cliente
são frequentemente impraticáveis, uma vez que o acesso ao cliente se torna um
desafio. Além disso, a falta destas condições no processo de desenvolvimento pode
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ser ocasionada por muitos fatores, como por exemplo, a carga de trabalho dos
representantes do cliente. Desta maneira, como alternativas para tais circunstâncias,
pesquisadores ágeis relatam a determinação de clientes substitutos, representados
pelo Dono do Produto, podem servir ao mesmo propósito. Na prática, muitas equipes
ágeis têm clientes substitutos para desempenhar o papel de cliente real (INAYAT et
al., 2015).
De acordo com Racheva, Daneva e Buglione (2008), o Dono do Produto assume
um grande papel no sentido de que detém responsabilidades sobre as tarefas de
priorização e repriorização de requisitos, com base em seu conhecimento de
problemas de mercado. Isto significa que o Dono do Produto deve estar disponível em
tempo hábil para responder questões de projeto da perspectiva do cliente e,
posteriormente, atualizar as prioridades da lista de Pendências do Produto, antes de
cada iteração.
Adicionalmente, identificou-se grande relevância ao papel dos desenvolvedores
no processo de priorização de requisitos. Em alguns casos, estes podem ser
considerados como a parte mais influente do processo de tomada de decisão da
priorização de requisitos pelo fato de fornecerem conselhos e soluções alternativas
para os clientes, como também considerarem aspectos de interesses de suas próprias
organizações, como por exemplo, a possibilidade de reuso de requisitos e recursos
disponíveis em um determinado momento do projeto (BAKALOVA et al., 2011).
Segundo Racheva et al. (2010c), em geral, os profissionais ágeis concordam que os
desenvolvedores são participantes ativos no processo de tomada de decisão, devido
a circunstâncias em que: (i) as decisões são delegadas completamente aos
desenvolvedores; (ii) clientes exigem mudanças ou implementações mais rápidas de
determinadas funcionalidades, sem participar em outras atividades de priorização; e
(iii) a participação do cliente durante o projeto é de uma maneira tradicional, como por
exemplo, atuando com a aprovação de mudanças no orçamento. Dessa maneira, os
desenvolvedores parecem desempenhar um papel muito mais importante na prática
do que é apresentado na literatura ágil.
De acordo com Racheva et al. (2010c), a participação dos desenvolvedores no
processo de tomada de decisão é mais consistente em pequenos projetos, em que a
organização do cliente é uma pequena organização ou, eventualmente, quando
existem fatores contextuais específicos que podem levar a companhia do cliente a
delegar as decisões de priorização para a equipe de desenvolvimento. Por exemplo,
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quando a organização do cliente não possuí conhecimento do domínio de sistema a
ser desenvolvido e, frequentemente, não podem custear por serviços adicionais de
consultoria de TI para a alocação de recursos suficientes para a participação efetiva
na organização de desenvolvimento. Desta forma, tanto os clientes, como os
desenvolvedores, têm papel relevante na decisão sobre quais requisitos devem ser
priorizados. Entretanto, ressalta-se que as prioridades dos requisitos são melhor
determinadas pelos clientes, que têm autoridade frente ao sistema (AL-TA'ANI e
RAZALI, 2013).
Ao investigar o que acontece quando o tempo de desenvolvimento de uma
iteração excede o esperado, verificou-se que após o processo de implementação de
requisitos em uma iteração, anteriormente selecionados para compor o Sprint
Backlog, os requisitos que não puderam ser implementados são enviados de volta a
lista priorizada de Pendências do Produto, ficando sujeitos à repriorização, com outros
requisitos de projeto, antes de uma nova Sprint ser iniciada (AL-TA'ANI e RAZALI,
2013) (RACHEVA et al., 2010b). Porém, segundo Racheva et al. (2010b), não está
claro como as prioridades destes requisitos remanescentes são determinadas.
Quanto a repriorização dos requisitos ao longo do desenvolvimento de software,
examinou-se que organizações priorizam requisitos repetidamente, uma vez que a
reavaliação das prioridades de requisitos é possível devido aos princípios únicos da
metodologia ágil, como por exemplo, a aceitação de mudanças inesperadas de
requisitos no decorrer do projeto (CAO e RAMESH, 2008). Com isso, segundo
Racheva, Daneva e Buglione (2008), a repriorização de requisitos ao longo de uma
iteração significa que a equipe de projeto irá antecipar e planejar sessões de
repriorização de acordo com o número de iterações de projeto. Além disso, a
repriorização antes de cada iteração apoia a gestão de risco por permitir que a tomada
de decisão ao priorizar requisitos aconteça tão tarde quanto possível, de maneira que
novas informações de projeto possam ser consideradas na reavaliação das
prioridades dos requisitos (RACHEVA et al., 2010c).
Ainda neste contexto, de acordo com Racheva et al. (2010b), a repriorização de
requisitos acontece durante a reunião de planejamento da Sprint, apenas no começo
de cada Sprint. Com isso, nenhuma atividade de repriorização ocorre durante as
reuniões diárias do Scrum. Em outras palavras, durante uma iteração, o Sprint Backlog
da iteração é fixado e não alterado até o final da Sprint. Assim, o Dono do Produto
reprioriza a lista de Pendências do Produto mantendo em perspectiva a próxima
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porção de requisitos que será incluída na Sprint seguinte. Adicionalmente, a contínua
repriorização de requisitos, quando não praticada com cautela, leva à instabilidade
dos projetos (CAO e RAMESH, 2008) (RACHEVA; DANEVA; BUGLIONE, 2008).

2.5 Estudos e Pesquisas sobre a Priorização de Requisitos em Ambientes Ágeis
A priorização de requisitos no ambiente ágil tem sido tema de estudo em
diferentes trabalhos de pesquisa (RACHEVA; DANEVA; BUGLIONE, 2008),
(RACHEVA; DANEVA; HERRMANN, 2010a), (AL-TA'ANI e RAZALI, 2013) e
(VITHANA, 2015).
Racheva, Daneva e Buglione (2008) desenvolveram revisão da literatura ágil
sobre técnicas da priorização de requisitos e elaboraram um modelo conceitual com
base nas concepções adquiridas e experiências anteriores em projetos ágeis, para o
entendimento do processo de tomada de decisão da priorização de requisitos na
perspectiva do cliente, ilustrado na Figura 2.
Figura 2 – O Processo da Priorização: Perspectiva do Cliente

Conhecimento,
informação e
experiência

Lista com
requisitos

Restrições de projeto
(marcos, recursos
disponíveis)

Valor de negócio
por requisito

Estrutura de
divisão de trabalho

Priorização
de requisitos

Nova informação
durante o projeto

Lista priorizada
com requisitos
para a iteração

Medição de tamanho
(estimativa de esforço)

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Racheva, Daneva e Buglione (2008).

A pesquisa da literatura incluiu uma busca por fontes de informações acadêmicas
e de profissionais ágeis, que resultou na identificação de 15 diferentes técnicas de
priorização de requisitos, como por exemplo, Técnica de Priorização por Rodadas em
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Grupo (Round-the-group prioritization), Técnica de Bolas de Ping Pong (Ping Pong
Balls), Técnica de Votação Acumulativa ($100 Allocation cumulative voting). Para a
construção do modelo conceitual, com base nas descrições e o contexto de aplicação
de cada uma das técnicas de priorização de requisitos identificadas, os autores
utilizaram a abordagem de codificação descritiva como o método de organização e
análise de informações coletadas da revisão bibliográfica.
O modelo propõe que, a partir de uma lista de requisitos, a atividade da
priorização deve iniciar-se com a estimativa do valor de cada item. Elementos como a
estrutura de divisão de trabalho, a medição de tamanho, restrições de projeto e novas
informações adquiridas durante o processo de desenvolvimento de software
representam outras fontes de informação externas (ou outras atividades que não são
de responsabilidade do cliente), que o cliente invoca a fim de ser capaz de tomar
decisões de prioridade, as quais afetam o resultado final quanto a determinação das
prioridades dos requisitos. O elemento da priorização de requisitos apresentado no
modelo conceitual representa um procedimento de priorização, que poderia ser
substituído por qualquer uma das técnicas de priorização de requisitos identificadas
pelos autores.
Os autores descrevem que o modelo conceitual foi utilizado como base
fundamental para estruturar problemas e discutir soluções pertinentes à tomada de
decisão quanto à priorização de requisitos em projetos ágeis. Contudo, eles ressaltam
que nem todos os elementos indicados no modelo conceitual estão necessariamente
presentes em cada esforço de priorização, sendo assim opcionais dependendo do
contexto do projeto ou da técnica de priorização de requisitos utilizada.
Adicionalmente, os pesquisadores destacam o estudo como um trabalho em
progresso e que pesquisas futuras seriam necessária para demonstrar a validade das
soluções que foram propostas, como por exemplo, a identificação de direcionadores
adicionais para decisões de priorização, que poderiam contribuir para enriquecer o
modelo conceitual, bem como o desenvolvimento de mecanismos de apoio à decisão
que ajudem os clientes a complementar critérios de priorização, de modo que essa
atividade possa ser realizada de uma forma mais sistemática e objetiva, uma vez que
esse modelo foi apenas empregado em uma análise de questões do processo de
priorização e possíveis soluções com base na experiência dos autores.
A pesquisa iniciada por Racheva, Daneva e Buglione (2008) foi continuada por
Racheva, Daneva e Herrmann (2010a) e Al-Ta'ani e Razali (2013). Racheva, Daneva
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e Herrmann (2010a) desenvolveram uma investigação empírica por meio de um
estudo de caso exploratório em busca de fatores considerados ao priorizar requisitos
no ambiente ágil. De acordo com os autores, não havia pesquisa empírica sistemática
sobre como a priorização de requisitos era realizada em projetos ágeis. O estudo de
caso consistiu de entrevistas semi-estruturadas com 11 profissionais que trabalhavam
em 8 organizações ágeis, e foram discutidos 10 projetos com 10 organizações cliente.
A Tabela 1 apresenta o número de entrevistados, bem como o papel de cada um deles
nos projetos analisados.
Tabela 1 – Participantes das Entrevistas
Papel primário dos entrevistados
Número de entrevistados
Gerente de Projeto
5
Desenvolvedor
3
Dono do Produto
1
Cliente
1
Scrum Master
1
Número total de entrevistados
11
Fonte: Elaborado pelo autor.Adaptado de Racheva, Daneva e Herrmann (2010a).

Algumas das organizações seguiam estritamente os princípios do framework
Scrum, ao passo que outras aplicavam uma combinação de práticas ágeis sem
precisamente seguir uma abordagem específica de desenvolvimento de software ou
gestão de projetos. O questionário proposto no estudo de caso foi constituído por
questões para discutir: (i) a prática de priorização que cada entrevistado havia utilizado
em um projeto concreto, (ii) a experiência dos entrevistados com relação à atividade
da priorização de requisitos em projetos ágeis e (iii) questões relacionadas com a
percepção de valor de negócio, como uma parte essencial das decisões de
priorização.
Os relatórios das entrevistas foram analisados por meio da abordagem de
Grounded-Theory (CHARMAZ, 2006). Grounded-Theory refere-se a uma técnica
exploratória, aplicada a situações em que os pesquisadores não têm ideias préconcebidas. Entretanto, procura-se captar todos os aspectos dos dados coletados
permitindo que uma teoria surja a partir desses dados, com base em observações,
entrevistas, experiências e outros documentos. Dessa maneira, palavras de
codificação foram atribuídas a porções do texto para representar códigos relacionados
a conceitos que são considerados ao priorizar requisitos. A comparação constante de
informações das entrevistas do estudo de caso e múltiplas iterações de codificação
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de Grounded-Theory resultaram em um modelo conceitual, apresentado na Figura 3.
Figura 3 – Modelo Conceitual da Priorização de Requisitos
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Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Racheva, Daneva e Herrmann (2010a).

Os resultados do estudo de caso mostraram que há um consenso entre os
profissionais de que existem cinco aspectos que os clientes consideram na tomada
de decisões sobre as prioridades: valor de negócio, estimativa de esforço/medição do
tamanho, experiência de aprendizagem, entrada dos desenvolvedores e mudança
externa. O planejamento das iterações adicionalmente considera o aspecto de
restrições de projeto. Um ponto interessante a ressaltar do estudo de caso foi a
idenficação do critério de priorização nomeado como valor negativo que, segundo os
entrevistados, refere-se à noção de danos para o cliente ou valor negativo para o

47
cliente, no caso de um determinado requisito não ser implementado. Com isso, o
estudo de caso desenvolvido pelos autores foi realizado com a finalidade de obter
novas informações a respeito da atividade da priorização de requisitos, resultando em
um novo modelo conceitual, mais elaborado do que o descrito em Racheva, Daneva
e Buglione (2008).
Al-ta'ani e Razali (2013) realizaram uma revisão da literatura ágil sobre trabalhos
relacionados à priorização de requisitos, com o intuito de identificar os fatores
contribuintes para essa atividade. Os dados obtidos foram analisados por meio da
abordagem de análise de conteúdo, a fim de categorizar e integrar esses elementos,
bem como analisar como eles estavam inter-relacionados. Como resultado, os autores
identificaram um conjunto de categorias de fatores que foi contextualizado na forma
de um framework conceitual, apresentado na Figura 4, que consiste de três aspectos:
Ambiente, Processo e Produto.
O aspecto do Ambiente é categorizado em três principais fatores, identificados
como características das partes interessadas no projeto, restrições de projeto e
natureza dos requisitos. As partes interessadas no projeto podem ser analisadas com
base em quatro subfatores: confiança, conhecimento, experiência de aprendizagem e
autoridade. A consideração desses fatores é essencial para a seleção dos indivíduos
apropriados para a atividade da priorização de requisitos. Quanto às restrições de
projeto, custo, recursos humanos, risco e cronograma precisam ser considerados. Da
mesma forma, a natureza dos requisitos, que se refere a complexidade,
dependências, importância, valor de negócio e volatilidade dos requisitos, também
influencia no processo de seleção.
O aspecto do Processo compreende os passos envolvidos na atividade da
priorização de requisitos. Anterior à atividade da priorização propriamente dita,
indivíduos precisam ser selecionados para compor o grupo das partes interessadas
no projeto. Em seguida, uma técnica de priorização de requisitos é escolhida e
posteriormente aplicada, com base nas restrições de projeto e na natureza dos
requisitos. Como resultado, uma lista priorizada de Pendências do Produto é obtida.
Assim, um Sprint Backlog com os requisitos de maior prioridade é determinado para
implementação, sendo que os requisitos remanescentes são enviados novamente a
lista de Pendências do Produto para serem repriorizados.
O aspecto do Produto esboça os resultados da atividade da priorização. Com
isso, se a atividade da priorização de requisitos é executada de forma eficaz, requisitos
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de alta qualidade poderiam ser gerados. De acordo com os autores, a eficácia é
definida como a medida em que as atividades planejadas são realizadas e os
resultados projetados são alcançados, ao passo que a alta qualidade dos requisitos é
tudo aquilo que contribui para a satisfação dos clientes.
Figura 4 – Framework Conceitual do Processo de Priorização de Requisitos no
Desenvolvimento Ágil
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o
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Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Al-ta'ani e Razali (2013).

Para os pesquisadores, os elementos identificados no framework elaborado são
significantes para pesquisas futuras com o intuito de investigar métodos que possam
auxiliar o processo de seleção de partes interessadas no projeto e técnicas de
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priorização, e assim favorecer o processo de priorização e repriorização de requisitos
no ambiente ágil.
Vithana (2015) realizou uma pesquisa a fim de investigar o nível de adesão de
práticas da engenharia de requisitos no desenvolvimento de software voltado para
negócios extraterritoriais, utilizando o framework Scrum. De acordo com a autora,
existe uma escassez de pesquisas conduzidas em países da Ásia com o propósito de
identificar práticas da engenharia de requisitos no ambiente ágil e os desafios
introduzidos pela sua utilização. Atualmente, muito desenvolvimento extraterritorial é
realizado em países em desenvolvimento na Ásia, como por exemplo, a Índia e o Sri
Lanka, e o Scrum é o framework ágil mais amplamente utilizado no Sri Lanka.
O estudo de Vithana (2015) analisou então a aplicação do framework Scrum
como prática de desenvolvimento de software no Sri Lanka. A pesquisa foi conduzida
utilizando métodos qualitativos e a técnica de entrevistas para a coleta de informações
de 9 colaboradores que desempenhavam diferentes papéis em 9 organizações
distintas de TI líderes de desenvolvimento de software na indústria no Sri Lanka por
muitos anos, em que foram abordadas as seguintes questões: (i) que práticas da
engenharia de requisitos são usadas no framework Scrum no Sri Lanka? e (ii) que
desafios são causados pelas práticas da engenharia de requisitos anteriormente
identificadas?
Os indivíduos entrevistados eram profissionais com diferentes papéis em uma
organização. Esses indivíduos atenderam a cada uma das questões de pesquisa com
base em suas concepções e em anos de experiência envolvidos em múltiplos projetos
utilizando o framework Scrum. A Tabela 2 apresenta as características dos
participantes do estudo.
Tabela 2 – Características dos Participantes do Estudo
Pseudônimo Tipo de Indústria e
Cliente
da
Produtos
Organização
Org1
Desenvolvimento de Cliente
software
estrangeiro
Org2
Desenvolvimento de Cliente
software
estrangeiro
Org3
Desenvolvimento de Cliente local e
software
estrangeiro
Org4
Desenvolvimento de Cliente
software
estrangeiro
Org5
Desenvolvimento de Cliente local e
software
estrangeiro

Papel
organizacional
representado
Gerente
de
projetos
Líder técnico

Anos de
experiência
com Scrum
Mais de 8 anos
Mais de 5 anos

Gerente
de Mais de 7 anos
projetos
Engenheiro de Mais de 4 anos
software sênior
Gerente
de Mais de 7 anos
garantia
de
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qualidade
Org6
Desenvolvimento de Cliente
Engenheiro de
aplicações móveis
estrangeiro
software sênior
Org7
Desenvolvimento
Cliente local e Analista
de
web
estrangeiro
negócios
Org8
Desenvolvimento
Cliente
Engenheiro de
web
estrangeiro
software
Org9
Desenvolvimento de Cliente local e Engenheiro de
software
estrangeiro
garantia
de
qualidade
Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Vithana (2015).

Mais de 5 anos
Mais de 3 anos
Mais de 3 anos
Mais de 3 anos

Para obter melhores resultados quanto a extensão das práticas da engenharia
de requisitos adotadas no framework Scrum, os dados coletados das diferentes
organizações em estudo foram comparados entre si. Como resultado, a pesquisa
identificou as práticas da engenharia de requisitos do framework Scrum descritas na
Tabela 3 e, adicionalmente, apresentou uma escala de medida quanto a utilização
dessas práticas pelos indivíduos entrevistados:

Alto
7
3
6
5
5
Médio
2
2
2
3
3
Baixo
0
4
1
1
1
Nenhum
0
0
0
0
0
Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Vithana (2015).

1
2
2
4

3
2
1
3

Revisões e
Testes

Desenvolvimento
Orientado a
Testes

Prototipagem

Gestão de
Mudanças de
Requisitos

Priorização de
Requisitos

Engenharia de
Requisitos
Iterativa

Envolvimento e
Interação do
Cliente

Comunicação
face a face

Nível de Adoção

Tabela 3 – Adoção de Práticas da Engenharia de Requisitos no Scrum

4
3
2
0

Com base nos resultados obtidos, a autora descreve que o principal problema
do desenvolvimento extraterritorial é alcançar o envolvimento contínuo do cliente e
interação ao longo do projeto, vitais para o sucesso do projeto. Como os processos
ágeis confiam no envolvimento do cliente mais do que qualquer outra metodologia de
desenvolvimento, concluiu-se que tal fator pode ter uma má influência sobre o projeto.
Além disso, o cenário em que o cliente não está disponível no local durante todo o
tempo necessário pode também evidenciar desafios imprevistos, uma vez que muito
trabalho é baseado em interações diretas e colaborativas com o cliente.
A autora também analisou para cada uma das práticas da engenharia de
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requisitos apresentadas os desafios identificados tanto pelos entrevistados, como
evidenciados na literatura ágil. No que diz respeito a comunicação face-a-face, uma
vez que pouca documentação é mantida na lista de Pendências do Produto, torna-se
difícil o rastreamento de requisitos e nos casos de adoção de clientes substitutos, os
requisitos autênticos podem não ser transmitidos para a equipe de desenvolvimento.
Quanto ao envolvimento do cliente, a autora descreve a falta de comprometimento do
cliente durante o projeto, especialmente quando ele é um cliente estrangeiro, e a falta
de autoridade das representações disponíveis no papel dos clientes para tomar
decisões de priorização e refinamento dos requisitos, o que pode ocasionar situações
problemáticas. Outro ponto indicado é de que a prática da priorização de requisitos
tende a ignorar os requisitos não-funcionais. Poucas organizações do estudo
mencionaram obter, explicitamente, requisitos não funcionais em reuniões de Sprints.
Tal fator pode estar relacionado ao cenário da impossibilidade de alcançar a contínua
interação e comprometimento do cliente. Desta maneira, a impossibilidade de se obter
tais requisitos pode levar a sistemas que têm dificuldades para incorporar importantes
requisitos não funcionais no futuro, como por exemplo, segurança e desempenho.

2.6 Conclusão

Esta seção contextualizou a engenharia de requisitos e a atividade da priorização
de requisitos. Com relação ao contexto ágil, a pesquisa retratou fatores que
normalmente são empregados no processo de tomada de decisão ao priorizar
requisitos no ambiente ágil de desenvolvimento de software, além de outros aspectos,
que indicam que esta tarefa não é trivial, uma vez que a quantidade de requisitos
analisados de um projeto pode ser variável, bem como a interação entre os mesmos.
O estudo de Racheva, Daneva e Buglione (2008) trouxe grandes contribuições
para esta área com o desenvolvimento de um modelo conceitual do processo de
priorização de requisitos nos processos ágeis, ilustrando conceitos pertinentes a
serem considerados em uma análise primária do tema. Entretanto, algumas limitações
restringiram a generalização de sua pesquisa, por exemplo, o fato de o estudo não
julgar, nem fazer considerações, sobre a relevância dos resultados para os
profissionais e pesquisadores, considerando como o modelo poderia atender
indivíduos familiarizados com a priorização a compreender o sentido de suas
experiências e gerenciar melhor certas situações.

52
Em

seguida,

surgiram

novas

pesquisas

que

trouxeram

contribuições

complementares, como as desenvolvidas por Racheva, Daneva e Herrmann (2010a),
Al-ta'ani e Razali (2013) e Vithana (2015), os quais estenderem o trabalho inicial de
Racheva, Daneva e Buglione (2008). Contudo, a metodologia adotada pelos
pesquisadores pode eventualmente não ter resultados conclusivos. Devido ao fato de
que alguns trabalhos apresentaram abordagens indutivas baseadas na análise
sistemática dos dados, sem que uma teoria fosse testada, como acontece em
Grounded-Theory, a empregabilidade dos resultados das pesquisas tende a ser
limitada, dado que nenhuma delas apresentou uma avaliação dos resultados obtidos
utilizando uma investigação empírica.
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3 ESTUDO DE CASO DA REPRIORIZAÇÃO DE REQUISITOS NO FRAMEWORK
SCRUM
Esta seção contém a descrição do projeto do estudo de caso, de maneira a
descrever o caminho metodológico de atividades que serão desenvolvidas para
atender a investigação em campo do trabalho. Para isso, o estudo de caso foi subdividido em cinco etapas de acordo com Runeson e Höst (2009), detalhadas como:
1. Planejamento do estudo de caso;
2. Preparação para a coleta de dados;
3. Coleta das evidências;
4. Análise dos dados coletados;
5. Elaboração do relatório.

3.1 Planejamento do Estudo de Caso
“Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.” (YIN, 2001, p.32).
Para Runeson e Höst (2009), um bom planejamento para um estudo de caso é crucial
para seu sucesso e recomenda-se que o estudo de caso contenha, no mínimo, os
seguintes elementos:
•

Objetivo: o que alcançar?

•

Descrição do caso: o que é estudado?

•

Teoria: quadro de referência;

•

Questão da pesquisa: o que saber?

•

Métodos: como coletar os dados?

•

Estratégia de seleção: onde procurar os dados?
De acordo com Yin (2001), uma maneira de determinar as questões de um

estudo de caso mais significativas sobre um tema e obter alguma precisão nestas
questões, é por meio da revisão da literatura sobre o tema. Além disso, segundo
Runeson e Höst (2009), definir uma abordagem de referência para uma pesquisa torna
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o contexto do estudo de caso mais claro, além de auxiliar tanto os indivíduos
conduzindo a pesquisa como aqueles revisando os seus resultados. Neste sentido, a
revisão sistemática desenvolvida neste trabalho foi fundamentada em uma referência
bibliográfica de contextualização dos princípios ágeis, escrita por Mike Cohn (2005),
que descreve um guia prático de como estimar e planejar projetos ágeis, com o
propósito de identificar problemas enfrentados por profissionais ao longo do processo
de tomada de decisão ao priorizar requisitos. Posteriormente, artigos sobre a
priorização de requisitos nos processos ágeis foram selecionados para atender às
questões de pesquisa da revisão sistemática.
A revisão sistemática da priorização de requisitos apresentada no Apêndice A,
Revisão Sistemática da Priorização de Requisitos nos Processos Ágeis, revela que o
cenário da repriorização de requisitos nos processos ágeis é pouco discutido por
pesquisadores, no que diz respeito aos seguintes assuntos correlacionados:
•

Repriorização de requisitos ao longo de iterações: a literatura ágil descreve que
a repriorização de requisitos acontece durante a reunião de planejamento da
Sprint, apenas no começo de cada Sprint, e com isso, nenhuma atividade de
repriorização de requisitos ocorre durante as reuniões diárias do Scrum
(RACHEVA et al., 2010b). Adicionalmente, a literatura revela que a contínua
repriorização de requisitos, quando não praticada com cautela, leva à
instabilidade dos projetos (CAO e RAMESH, 2008) (RACHEVA; DANEVA;
BUGLIONE, 2008).
De acordo com Cao e Ramesh (2008) é possível identificar que as implicações

da contínua repriorização de requisitos podem acontecer em situações em que um
único critério é utilizado como principal fator determinante na tomada de decisão sobre
as prioridades dos requisitos e, com isso, a repriorização de requisitos desenfreada
sem a reavaliação de demais fatores (contextuais) para o tratamento dos requisitos
entre Sprints pode acarretar em problemas nas entregas de versões construídas.
Segundo Racheva, Daneva e Buglione (2008) reprojetar a arquitetura de um
produto de software em estágios posteriores pode resultar no desenvolvimento de um
projeto com custos adicionais além dos previstos, como também postergar a sua
entrega. Segundo os autores, em um contexto de redes de fornecedores, esses
desafios agravam ainda mais o negócio, pois gerentes de produto assumem
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compromissos com base em premissas do processo e produto, que são diferentes das
concepções da equipe de desenvolvimento. Nesse sentido, tal cenário pode resultar
em produtos com uma arquitetura não escalável dado que um determinado requisito
relacionado pode não ter sido devidamente avaliado em um ponto crítico de
desenvolvimento.
•

Repriorização de requisitos remanescentes de iterações anteriores: a literatura
ágil descreve que requisitos de um Sprint Backlog que não puderam ser
implementados são enviados de volta à lista priorizada de Pendências do
Produto, ficando sujeitos à repriorização, com outros requisitos de projeto,
antes de uma nova Sprint ser iniciada (AL-TA'ANI e RAZALI, 2013) (RACHEVA
et al., 2010b). Contudo, segundo Racheva et al. (2010b), não está claro como
as prioridades destes requisitos remanescentes são determinadas nestas
circunstâncias, e que muito pouco é conhecido sobre como a repriorização ágil
acontece na prática.
De acordo com Racheva et al. (2010b), ao discutir os conceitos e modelos da

priorização de requisitos nos processos ágeis, não foi possível encontrar, nos dados
publicados de estudos sobre diferentes técnicas de priorização de requisitos, indícios
de como as prioridades dos requisitos são determinadas em situações em que um
requisito, que estava em um Sprint Backlog, não é implementado ao final da Sprint e
é realimentado de volta para a lista de Pendências do Produto priorizada. Além disso,
os autores revelam que a prática da repriorização de requisitos com forte participação
do cliente é um fenômeno relativamente recente e, consequentemente, é apenas
parcialmente compreendido. Para eles, isto acontece, pois, a literatura ágil descreve
que nunca anteriormente na história da engenharia de software o cliente esteve tão
ativo e constantemente envolvido na repriorização de requisitos como está nos
processos ágeis, pois ele deve participar ativamente, entre outras responsabilidades,
da atividade chave da avaliação das prioridades de requisitos.
Com base nos elementos descritos por Runeson e Höst (2009), o estudo de caso
do presente trabalho tem como objetivo investigar a abordagem da repriorização de
requisitos no framework Scrum adotada por profissionais ágeis que atuam em
organizações de desenvolvimento de software. O caso em estudo é uma averiguação
do

processo

de

desenvolvimento

de

projetos

ágeis

em

ambientes

de
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desenvolvimento, por meio de um protocolo de coleta de dados provido de um
questionário sobre a repriorização de requisitos nos processos ágeis direcionado a
colaboradores com papéis e responsabilidades de entidades descritas no framework
Scrum.
Yin (2003) apresenta as diferenças entre estudos de caso holísticos, nos quais
o caso é estudado como um todo, e estudos de caso embarcados, nos quais múltiplas
unidades de análise são estudadas dentro de um caso. Yin (2003) destaca ainda que
esta classificação depende do que é definido como contexto e os objetivos de
pesquisa. O estudo de caso proposto neste trabalho enquadra-se como um estudo de
caso embarcado, uma vez que o caso (contexto) a ser considerado pode ser definido
como um grupo de profissionais ágeis, e os diferentes projetos de desenvolvimento
de software no framework Scrum de organizações distintas representam as unidades
de análise da pesquisa.
De acordo com Ludke (1986), um dos instrumentos principais utilizados na coleta
de dados em pesquisa qualitativa é a entrevista, que permite aprofundar os pontos
levantados pela teoria em estudo. Com isso, o método utilizado na condução do
estudo de caso tem como base a técnica do roteiro de entrevistas.
A estratégia de seleção adotada para este estudo de caso possui dois aspectos
principais, com a finalidade de observar a interação dos profissionais ágeis em estudo
com relação à tomada de decisão ao reavaliar as prioridades dos requisitos ao longo
do processo de desenvolvimento de software: (i) a seleção do caso e (ii) a seleção
das unidades de análise.
Em termos da seleção do caso, serão considerados profissionais ágeis que
atuam em organizações de software que empregam o framework Scrum como prática
de desenvolvimento de sistemas, tanto em termos de artefatos e atividades, como
também com relação aos níveis de papéis (entidades) e responsabilidades.
Com relação a seleção das unidades de análise, almeja-se desenvolver o estudo
de caso para analisar diferentes projetos de software das organizações em estudo, de
maneira que seja possível avaliar as respostas dos participantes ao questionário de
pesquisa em diferentes contextos.
Para cumprir o propósito do trabalho em averiguar como a repriorização de
requisitos é adotada em projetos ágeis, assume-se as diretivas de Yin (2003), que
descreve uma estratégia analítica geral baseando-se na formulação de proposições
teóricas relacionadas aos conceitos adquiridos pela pesquisa, refletindo uma
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orientação conceitual como guia da análise dos resultados do estudo de caso. Desta
maneira, proposições teóricas foram elaboradas com base nas evidências da literatura
ágil sobre o fenômeno da reavaliação das prioridades dos requisitos no framework
Scrum, que serviram de fundamentação conceitual para a disposição do conjunto de
seções de questões do roteiro do estudo de caso. De acordo com o autor, proposições
dão forma ao plano da coleta de dados e, por conseguinte, priorizam as estratégias
analíticas relevantes.
Portanto, com base nas informações do estudo de Racheva et al. (2010b), que
descreve uma pesquisa de Grounded Theory aplicada a técnicas de priorização de
requisitos para o desenvolvimento de modelos conceituais para a compreensão do
processo de priorização no tempo de iteração em termos de insumos e resultados,
formulou-se as seguintes proposições teóricas (PT) que contemplam o momento em
que a reavaliação das prioridades dos requisitos acontece no processo de
desenvolvimento de software:
•

PT1: A repriorização de requisitos acontece durante as reuniões de
planejamento da Sprint, apenas no começo de cada Sprint (LARMAN, 2008)
(SCHWABER, 2004);

•

PT2: Após o início de uma Sprint, nenhuma repriorização de requisitos ocorre
durante as reuniões diárias do Scrum, uma vez o Sprint Backlog é fixado e não
alterado até o final da Sprint (LARMAN, 2008) (SCHWABER, 2004);

•

PT3: Ao final de uma Sprint, requisitos remanescentes do desenvolvimento de
um Sprint Backlog que não puderam ser implementados são enviados de volta
à lista priorizada de Pendências do Produto e são repriorizados antes de uma
nova Sprint ser iniciada (RACHEVA et al., 2010b);
Essas proposições teóricas foram enunciadas com base em informações

derivadas de dados empíricos qualitativos, publicados anteriormente por outros
pesquisadores que tornam explícitos os conceitos que são utilizados tacitamente em
diferentes métodos de priorização de requisitos nos processos ágeis (RACHEVA et
al., 2010b).
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A fim de investigá-las, a coleta de dados é orientada pela construção de um
encadeamento de evidências obtidas pelos relatos dos entrevistados utilizando um
roteiro de questões do estudo do caso, dividido em três seções de questões atreladas
a cada uma das proposições teóricas, que retratam diferentes contextos da
repriorização de requisitos, partindo de um cenário habitual e, em seguida, focalizando
em duas circunstâncias específicas relacionadas a reavaliação das prioridades dos
requisitos. Acredita-se que a articulação da pesquisa, por intermédio das três seções
de questões do roteiro de entrevista, permite evidenciar, em certa medida, possíveis
tendências, ou ainda, ambiguidades, da reavaliação das prioridades dos requisitos ao
longo do estudo de caso.
Com relação à PT1, a 1ª seção de questões tem por finalidade verificar se a
reavaliação das prioridades dos requisitos pode ser adotada a partir do término do
desenvolvimento de uma Sprint do produto potencialmente entregável, durante as
reuniões de planejamento da próxima Sprint. No que diz respeito a PT2, a 2ª seção
de questões tem por finalidade verificar se nenhuma atividade de reavaliação das
prioridades dos requisitos acontece no decorrer do desenvolvimento de uma Sprint.
Dessa forma, avaliasse, independentemente de intervenções internas ou externas, se
alterações são ocasionadas no Sprint Backlog em progresso quanto a inclusão de
novos requisitos provenientes da lista de Pendências do Produto para implementação,
ou ainda, a remoção dos requisitos do próprio Sprint Backlog. (Aqui, desconsidera-se
a circunstância da reorganização dos requisitos que já constam no Sprint Backlog para
serem implementados durante a Sprint). Por sua vez, referente a PT3, a 3ª seção de
questões tem por finalidade verificar se requisitos remanescentes de Sprints
anteriores são realmente enviados de volta para a lista de Pendências do Produto e
são repriorizados, com outros requisitos subsequentes, isto é, se os requisitos não
são inseridos segundo uma disposição já pré-concebidas (ou ainda, posições
aleatórias) na lista de Pendências do Produto. O roteiro de questões do estudo de
caso é apresentado no Apêndice B, Protocolo de Coleta de Dados.
No decorrer do estudo de caso, para desenvolver uma relação de confiança e ao
mesmo tempo assegurar as validades da pesquisa, a retroalimentação do
pesquisador perante aos entrevistados do estudo de caso torna-se relevante. Para
isso, intenciona-se transcrever as narrações e sobre as entrevistas, que deverão ser
enviadas de volta aos participantes para permitir a correção de dados coletados.
Posteriormente, observações serão apresentadas a estes indivíduos com a finalidade
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de preservar sua confiança na pesquisa. Vale ressaltar que os participantes não
necessariamente devem concordar com os resultados da análise, contudo acreditase que fornecer uma retroalimentação dos resultados alcançados possa favorecer a
legitimidade da pesquisa.
Por fim, na fase de planejamento do estudo de caso, considerações éticas
precisam ser evidenciadas. Com isso, torna-se importante ressaltar que os
profissionais devem explicitamente concordar em participar do estudo de caso, e
fornecer ao pesquisador o seu consentimento a respeito da pesquisa. Para isso, o
protocolo de coleta de dados contém informações para o consentimento da pesquisa
tanto para o pesquisador, como os indivíduos participantes. Entre os aspectos
evidenciados estão a participação voluntária, coleta de dados anônima e segurança
de confidencialidade das informações. Adicionalmente, torna-se importante indicar
também que os resultados da pesquisa podem evidenciar problemas do processo de
desenvolvimento de software das organizações em estudo. Portanto, torna-se
necessário expor tal situação de antemão aos participantes do estudo de caso.

3.2 Preparação para a Coleta de Dados
A preparação para a coleta dos dados é baseada no uso de um documento
previamente desenvolvido, apresentado integralmente no Apêndice B, Protocolo de
Coleta de Dados. O protocolo de coleta de dados é um documento de decisões de
projeto no estudo de caso, bem como um roteiro com o procedimento de campo para
sua realização. Este protocolo contém instruções que permitem a extração de dados
e, ao mesmo tempo, a replicação por outros pesquisadores, aumentando a
confiabilidade da pesquisa. A construção do protocolo de coleta de dados teve como
base a proposta de Guerra (2010), a qual é destinada para pesquisas qualitativas
aplicadas por meio de entrevistas.
A estrutura é composta das seguintes seções:
•

Carta convite da pesquisa;

•

Instruções gerais sobre a entrevista: (i) orientações ao entrevistador e (ii)
orientações ao entrevistado;

•

Formulário de identificação: identificação da entrevista, como por exemplo,
data, horário de início e término, e local da entrevista. Além disso, este
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formulário deve conter também informações sumárias do entrevistado, como
formação acadêmica, cargo e tempo de experiência atuando em projetos ágeis,
e responsabilidades dentro da organização, para controle do pesquisador;
•

O questionário da pesquisa, considerado como parte principal do protocolo de
coleta de dados, consiste de um roteiro de entrevistas com questões
relacionadas a aspectos e dimensões da repriorização de requisitos no
framework Scrum identificadas com base na revisão sistemática da literatura
sobre o assunto;

•

Finalização da entrevista;

•

Termo de Compromisso.
Contudo, de acordo com Guerra (2010), caso o protocolo de coleta de dados

seja deficiente, ou for utilizado incorretamente, ele pode reduzir a qualidade dos dados
coletados. Então, a fim de reduzir tais deficiências durante o estudo, antes de sair a
campo, pretende-se apresentar o protocolo a alguns colaboradores com o intuito de
identificar e corrigir possíveis inconsistências e falhas. Com base em discussões com
estes colaboradores, ajustes poderão ser realizados no protocolo, visando seu
aprimoramento. Além disso, a retroalimentação de colaboradores ou outros
pesquisadores sobre o protocolo de coleta de dados pode, por exemplo, diminuir o
risco de perda de fontes de dados relevantes e papéis para incluir na pesquisa, como
também garantir relações entre questões de pesquisa e questões de entrevista
(RUNESON; HÖST, 2009).
De acordo com Runeson e Höst (2009), devido à natureza qualitativa do estudo
de caso, é recomendado selecionar indivíduos com base em diferenças ao invés de
tentar replicar similaridades. Uma boa prática é, portanto, tentar envolver diferentes
papéis, responsabilidades, etc., na entrevista. Dessa maneira, a fim de obter uma
melhor extensão de respostas às questões de pesquisa, entrevistas serão realizadas
com diferentes profissionais que desempenham funções de entidades definidas no
framework Scrum do Dono do Produto e integrantes da Equipe de Desenvolvimento.
De acordo com a revisão da literatura ágil, é o Dono do Produto quem detém a
responsabilidade pela avaliação das prioridades dos requisitos. Logo, presume-se que
a participação de colaboradores atuando neste papel seja primordial para a pesquisa.
Adicionalmente, ressalta-se que por questões práticas de elaboração do escopo do
estudo, e pelo fato de que a pesquisa também demostra o pouco, se algum,
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envolvimento do Scrum Master na tomada de decisão quanto as prioridades dos
requisitos nos processos ágeis, profissionais ágeis atuando neste papel não foram
considerados para o estudo de caso.
A confiabilidade do estudo é determinada com base em critérios para julgar a
qualidade da pesquisa (MIGUEL, 2007). Neste sentido, para minimizar o
prejulgamento pelas pesquisas individuais, e como contramedida às ameaças da
validade do estudo de caso, tenciona-se investigar diferentes projetos ágeis de
software, sem estágio específico de desenvolvimento, como forma de prover
evidências para garantir a validade da pesquisa.
A seleção de indivíduos para o desenvolvimento da pesquisa do estudo de caso
será realizada por meio de contatos com profissionais ágeis, visando identificar se
estes têm algum interesse em colaborar com a pesquisa, mediante a apresentação do
estudo e, consequentemente, divulgação do protocolo de coleta de dados.

3.3 Coleta de Evidências
De acordo com Lethbridge, Sim e Singer (2005), a técnica de coleta de dados de
entrevista adotada nesta pesquisa é classificada no nível de primeiro grau, uma vez
que o pesquisador deverá entrar em contato direto com profissionais ágeis para a
coleta de dados em tempo real. Dessa maneira, planeja-se realizar um contato prévio
com os participantes selecionados para verificar a viabilidade e disponibilidade no
atendimento às sessões de entrevista, as quais o pesquisador conduzirá seguindo as
instruções do protocolo de coleta de dados. Após acordado o agendamento de
entrevistas, a etapa inicial da pesquisa tem como foco a apresentação geral do estudo,
o que inclui a apresentação do pesquisador e, posteriormente, da pesquisa em
questão. Em seguida, na etapa principal do estudo, o pesquisador deverá aplicar o
questionário de entrevistas para a coleta de evidências.
No decorrer das sessões de entrevista, pretende-se gravar no formato áudio as
declarações dos participantes, uma vez que é pouco possível conseguir tomar nota
de tudo aquilo que é importante registrar durante a entrevista. Posteriormente, as
gravações serão transcritas para que as informações possam ser analisadas em
conjunto com as anotações provenientes das discussões com os entrevistados.
Durante a transcrição de respostas, é possível produzir um relato sumarizado de cada
entrevista, de maneira a reduzir as informações, e manter somente o que é essencial
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para a pesquisa. Neste sentido, pode ser vantajoso ter a documentação transcrita
revisada por um indivíduo entrevistado. Assim, caso seja pertinente, pretende-se
entrar em contato com os entrevistados para a apresentação das transcrições, ou
ainda em busca de informações complementares e esclarecimento de dúvidas, seja
por e-mail, telefone ou outro tipo de contato. Desta maneira, o entrevistado tem a
chance de apontar se ele não concorda com a interpretação que foi realizada, ou
mesmo, reformular qualquer parte de respostas anteriormente fornecidas.
As questões das entrevistas apresentadas no Apêndice B, Protocolo de Coleta
de Dados, são baseadas nas questões de pesquisa identificadas pela revisão
sistemática da literatura sobre a repriorização de requisitos nos processos ágeis, e
foram desenvolvidas em um contexto “aberto”, de maneira a permitir ao entrevistado
uma grande diversidade de respostas em um contexto descritivo e interpretativo. Com
base em Runeson e Höst (2009), as entrevistas adotadas neste estudo podem ser
classificadas como entrevistas semiestruturadas, uma vez que as questões foram
planejadas com antecedência, e não necessariamente pretende-se aplicá-las em uma
ordem específica para cada um dos participantes da pesquisa. Isto porque acreditase que no decorrer das sessões de discussão é possível melhor decidir a ordem das
diferentes questões a serem investigadas. Além disso, entrevistas semiestruturadas
permitem improvisação e exploração dos objetos estudados.
Cada sessão de entrevista segue um roteiro baseado em etapas (RUNESON;
HÖST, 2009). Primeiramente, apresenta-se os objetivos do estudo de caso e da
entrevista, e explica-se como os dados da entrevista serão utilizados. Então, questões
introdutórias são perguntadas sobre a trajetória e experiência dos indivíduos
participantes da pesquisa. Depois da introdução, seguem-se as questões principais
da entrevista, que ocupam a maior parte da entrevista. Ao final das sessões de
discussão,

resultados

principais

das

transcrições

serão

sumarizados

e,

posteriormente, apresentados aos entrevistados, com o propósito de poder obter uma
retroalimentação dos indivíduos e tentar identificar mal entendidos, e assim,
prosseguir rumo ao desfecho da coleta de dados.

3.4 Análise dos Dados Coletados
Runeson e Höst (2009) consideram que um estudo de caso não provê
conclusões com significância estatística. Ao contrário, diferentes tipos de evidências,

63
afirmações, documentos, podem ser ligados uns aos outros para dar suporte a uma
conclusão consistente. Nesta pesquisa, a análise dos dados faz uso da abordagem
qualitativa em termos da identificação e interpretação de pontos relevantes da
repriorização de requisitos no framework Scrum evidenciados pelos participantes nas
sessões de entrevistas.
Ainda, segundo Runeson e Höst (2009), a análise de dados qualitativa tem por
propósito derivar conclusões dos dados, mantendo uma cadeia de evidências dos
resultados e dados originais. Além da necessidade de manter um histórico de
investigação convincente, a análise da pesquisa qualitativa é caracterizada por ter a
análise executada em paralelo com a coleta de dados e a necessidade de técnicas de
análise sistemática, uma vez que novas ideias podem ser encontradas durante a
análise.
De acordo com Miles e Huberman (1994), a técnica de codificação descritiva é
a parte da análise em que o pesquisador diferencia e combina informações recebidas,
e reflete sobre o conhecimento coletado. Nesta abordagem, palavras de codificação
são atribuídas a porções do texto para representar códigos relacionados ao fenômeno
em estudo. A análise de dados será efetuada com base na codificação e busca por
padrões, para organização e interpretação de informações coletadas. Para isso, ao
longo do processo de codificação de presente pesquisa, os códigos descritivos foram
representados pelas questões de pesquisa da revisão sistemática da literatura a
respeito da repriorização de requisitos anteriormente evidenciadas, que se desdobram
nas diferentes perguntas das seções de questões do roteiro do estudo de caso.
Para Runeson e Höst (2009), a validade de um estudo de caso denota a
confiabilidade dos resultados, na medida em que os resultados são verdadeiros e não
afetados pelos pontos de vista dos entrevistados da pesquisa. Neste sentido,
pretende-se desenvolver a análise de dados em duas etapas. Inicialmente, será
realizada uma análise individualizada de cada entrevista, comparando o referencial
teórico com a atual prática da repriorização de requisitos adotada pela organização
em estudo. Com base nestes dados, em um segundo momento será realizada uma
análise cruzada de informações provenientes dos entrevistados, de maneira a
identificar semelhanças e diferenças repriorização de requisitos nos diferentes
projetos ágeis. Por meio desta análise comparativa espera-se ser possível também
compreender o entendimento dos entrevistados perante ao momento da reavaliação
das prioridades dos requisitos ao longo do desenvolvimento de aplicações utilizando
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o framework Scrum.
Adicionalmente, a validade da pesquisa será analisada com base no esquema
de classificação usado por Yin (2003), identificados como: (i) validade de construção,
que reflete em que medida medidas operacionais estudadas representam realmente
o que o pesquisador tem em mente e o que é investigado de acordo com as questões
de pesquisa; (ii) validade interna, que reflete a preocupação quando as relações
causais são examinadas; (iii) validade externa, que reflete em que medida é possível
generalizar os resultados, e em que medida os resultados são de interesse para outros
indivíduos fora do caso investigado.

3.5 Elaboração do Relatório
De acordo com Runeson e Höst (2009), o relatório do estudo de caso deve
apresentar os resultados da pesquisa, como também servir de principal fonte para
julgar a qualidade do estudo. Este deverá conter um histórico da investigação com um
nível de detalhes substanciais, baseados em uma sequência de ações e papéis ativos
no processo de estudo, com a finalidade de fornecer uma cadeia de evidências para
as conclusões da pesquisa.
Dado que um estudo de caso não pode ser generalizado no sentido de ser
representativo de uma população, conclusões foram relatadas e colocadas em um
contexto de implicações, para serem interpretadas a partir da análise dos resultados.
Neste sentido, para estabelecer a confiança e veracidade no estudo, dados que
apoiam as conclusões serão apresentados na forma de trechos de citações e
narrativas dos participantes do estudo.
Adicionalmente, Runeson e Höst (2009) propõem um conjunto de questões em
um checklist com questões para julgar a qualidade do relatório do estudo de caso, sob
a ótica do leitor. Com isso, estes itens serão considerados na elaboração do relatório
do estudo de caso, que tem por forma o próprio texto desta dissertação. Dentre os
itens do checklist do relatório do estudo de caso estão:
•

O relatório fornece uma impressão realista e confiável?

•

O relatório é adequado a seu público, de fácil leitura e bem estruturado?

•

O relatório contém as conclusões, implicações para a prática e pesquisas
futuras?
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3.6 Ameaças ao Estudo de Caso
A fim de evitar que os objetivos estratégicos ao longo da pesquisa sejam
prejudicados, a identificação de ameaças à viabilidade de execução do estudo de caso
torna-se de extrema importância, devido a possíveis obstáculos que inviabilizam
oportunidades para a investigação.
Ao longo do desenvolvimento do estudo de caso presumiu-se a possibilidade de
um cenário impraticável da condução das sessões de entrevista, como consequência
do desinteresse de organizações de software em compartilhar informações com esta
pesquisa acadêmica. Isto porque tais organizações, mesmo que de pequenos portes,
poderiam restringir o contato com seus profissionais, ou ainda, não permitir o acesso
a dados confidenciais, que poderiam ser sensíveis aos resultados da pesquisa,
podendo até mesmo revelar deficiências em suas práticas atuais de desenvolvimento
de software. Todo este cenário inviabilizaria a pesquisa devido ao impedimento do
processo de seleção do caso de estudo.
Dessa maneira, com o intuito de contornar tal circunstância de adversidades,
julgou-se necessária a condução do estudo de caso por meio de entrevistas realizadas
diretamente com profissionais ágeis nos papéis de entidades identificadas no
framework Scrum (Dono do Produto e integrantes da Equipe de Desenvolvimento),
fora do ambiente de desenvolvimento de uma organização específica. Considera-se
que mesmo seguindo esta abordagem, ainda é possível averiguar implicações
encontradas por indivíduos no processo de tomada de decisão ao repriorizar
requisitos em projetos ágeis, porém, em um contexto mais abrangente, sem focalizar
em uma determinada organização, bem como projetos específicos. Isto posto, a
pesquisa é baseada em informações provenientes do conhecimento e experiência
adquiridos por profissionais ao longo de toda a sua trajetória profissional atuando em
projetos ágeis.

3.7 Execução do Estudo de Caso

Para a realização do estudo caso, segundo as diretivas descritas anteriormente,
a pesquisa focalizou na seleção de indivíduos nos papéis e responsabilidades do
Dono do Produto e integrantes da Equipe de Desenvolvimento, descritas pelo
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framework Scrum. É importante ressaltar que a denominação da função do
entrevistado pode variar de organização para organização. Então, para padronizar, e
ao mesmo tempo, facilitar a organização da pesquisa, o termo integrante da Equipe
de Desenvolvimento será atribuído a todos os participantes que não se enquadram
nas responsabilidades do Dono do Produto e do Scrum Master, em uma equipe ágil
Scrum. Adicionalmente, acrescenta-se que, conforme indicado anteriormente quanto
às ameaças a viabilidade do estudo de caso, optou-se por desenvolver esta pesquisa
fora do ambiente de desenvolvimento de uma organização específica, e assim,
entrevistas foram realizadas diretamente com profissionais ágeis. A identidade das
organizações e dos participantes da pesquisa foi omitida, conforme acordado com os
próprios entrevistados.
No processo de seleção, o pesquisador transmitiu aos possíveis colaboradores
da pesquisa um formulário de captação de participantes interessados desenvolvido no
Google Docs (um pacote de aplicativos do Google), com a finalidade de facilitar a
coleta de informações provenientes de indivíduos que tivessem algum interesse em
participar da pesquisa. Com isso, estes participantes então puderam se inscrever e,
por conseguinte, conceder, dentre outras informações, um contato para as sessões
de entrevista por meio de uma plataforma de mensagens instantâneas e conversas
de áudio/vídeo também desenvolvida pelo Google, o Google Hangouts.
Ao longo do processo de seleção, o pesquisador então manteve alguns dados
dos indivíduos convocados para as sessões de entrevista, a fim de organizar
informações para o início da investigação. Posteriormente, um breve contato foi
realizado com cada um dos voluntários para então discutir uma data e horário para a
aplicação do questionário do estudo de caso. O estudo de caso foi conduzido entre os
meses de Fevereiro e Abril de 2017.
Após o agendamento das sessões de entrevista, o pesquisador então transmitiu
a cada um dos participantes uma cópia do protocolo de coleta de dados que, além de
outros itens, continha a relação de todas as questões de pesquisa do estudo de caso,
de maneira que os entrevistados pudessem familiarizar-se de antemão com aquilo o
que seria indagado a respeito da reavaliação das prioridades dos requisitos no
framework Scrum no decorrer da pesquisa.
Ao longo das sessões de entrevista, e anteriormente ao processo de coleta de
dados do estudo de caso, o pesquisador introduziu brevemente o protocolo de coleta
de dados, previamente enviado aos entrevistados, com o intuito de esclarecer
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quaisquer dúvidas que pudessem ter surgido quanto ao entendimento dos propósitos
do trabalho, ou ainda, com relação às questões de pesquisa. Esta apresentação
também teve por finalidade descrever os seguintes itens aos participantes: (i)
apresentação da pesquisa, (ii) objetivo do estudo de caso, (iii) orientações da
investigação do trabalho e (iv) roteiro de entrevistas. Entre os principais pontos da
explanação da pesquisa, o pesquisador ressaltou ao entrevistado o resguardo em se
abster de responder, ou mesmo prover maiores detalhes, a respeito de uma
determinada questão que pudesse envolver informações sigilosas de sua organização
atual (ou passada).
Após essa breve explicação do protocolo de coleta de dados, o pesquisador
apresentou cada uma das perguntas das seções de questões do roteiro do estudo de
caso que, para facilitar o desenvolvimento da pesquisa, também foram transcritas na
forma de formulários do Google Docs., e direcionadas a cada um dos entrevistados
de acordo com o papel desempenhado por cada participante em um determinado
projeto ágil sob estudo: Dono do Produto ou integrante da Equipe de
Desenvolvimento. Os formulários construídos tinham por finalidade facilitar a
organização das respostas dos entrevistados que, posteriormente, foram avaliadas,
interpretadas e sumarizadas pelo pesquisador, como também a composição de
informações necessárias para a futura análise dos dados. Posteriormente, o
pesquisador indagou a cada um dos entrevistados sobre a confirmação de sua
compreensão quanto às orientações do estudo e ao questionário de pesquisa a ser
aplicado. Por fim, logo após o recebimento de tal confirmação, o processo de coleta
de dados foi iniciado.
Com o início da coleta de dados, o pesquisador então solicitou a cada
participante que começasse a responder as perguntas das seções do roteiro do estudo
de caso de maneira que ele pudesse então gravar suas respostas no formato de áudio
e, em seguida, transcrevê-las para o formulário. A coleta de dados no formato de áudio
foi adotada com a finalidade de minimizar possíveis erros ao longo da transcrição de
informações adquiridas dos participantes diretamente para o formulário, e assim,
permitir que o pesquisador pudesse, posteriormente, verificar suas anotações. Para
também mitigar qualquer risco relacionado à interpretação errônea de respostas dos
entrevistados, concedeu-se aos participantes a possibilidade de realizar, ao final do
processo de coleta de dados e da transcrição de respostas para o formulário, uma
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verificação das informações coletadas pelo pesquisador, de maneira que ele pudesse
avaliar a necessidade de modificações, ou mesmo correções.
Após o término das sessões de entrevista, as informações coletadas por meio
da análise do áudio das gravações ficaram em posse do pesquisador para serem
examinadas juntamente com os conceitos adquiridos ao longo da pesquisa da
literatura ágil sobre a repriorização de requisitos no framework Scrum.

3.7.1 Os Participantes das Entrevistas e os Projetos do Estudo de Caso

Para investigar a repriorização de requisitos nos processos ágeis o estudo de
caso consistiu em entrevistas com 5 profissionais ágeis que atuam em diferentes
competências descritas pelo framework Scrum: Dono do Produto e integrantes da
Equipe de Desenvolvimento. A fim de expor a identificação de cada um dos
entrevistados durante a análise dos resultados, cada participante foi associado a um
identificador, da seguinte maneira: os entrevistados na responsabilidade de Dono do
Produto foram identificados como DP1, DP2 e assim por diante (DPX), ao passo que
os entrevistados nas responsabilidades de integrantes da Equipe de Desenvolvimento
foram nomeados como IED1, IED2 e assim por diante (IEDX). Esta diversificação de
responsabilidades dos entrevistados permitiu analisar, em uma certa extensão,
distintas perspectivas do fenômeno estudado, segundo diferentes atribuições dos
indivíduos.
Os participantes do estudo de caso foram selecionados por meio de uma rede
de contatos profissionais do próprio pesquisador, sendo considerados relevantes para
a pesquisa devido aos seus históricos de trabalho relacionados com o tópico do estudo
e, por consequência, pelo julgamento de que tais indivíduos tinham potencial para
oferecerem informações valiosas sobre suas experiências atuando em projetos ágeis.
A Tabela 4 ilustra os participantes das sessões de entrevista, bem como sua
formação acadêmica, tempo de experiência atuando em projetos Scrum e
certificações obtidas ao longo de sua carreira.
Tabela 4 – Participantes das Entrevistas
ID
Formação Acadêmica
Cargo atual
IED1 Pós-graduação em Desenv. de
Sistemas para Dispositivos
Móveis (Em andamento)

Programador
Senior

Tempo de Certificações
experiência
5 anos
Nenhuma
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IED2 Pós-graduação em Desenv. de
Sistemas para Dispositivos
Móveis (Em andamento)
IED3 Pós-graduação em Desenv. de
Sistemas para Dispositivos
Móveis (Em andamento)
IED4 Pós-graduação em Desenv. de
Aplicações para Dispositivos
Móveis (Concluído)
DP1 Pós-graduação em
Engenharia de Software
(Concluído)

Desenvolver Java

Aprox. 1
ano

Nenhuma

Desenvolvedor
de Sistemas

Aprox. 2
anos

Nenhuma

Consultor

Aprox. 1
ano

Nenhuma

Consultor Mobile

5 anos

CSPO
(Certified
Scrum Product
Owner)

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.7.2 Condução das Sessões de Entrevista

Conforme indicado anteriormente no planejamento do estudo de caso, as
sessões de entrevista foram executadas a partir de uma 1ª seção de questões, que
descreve um cenário mais abrangente da repriorização de requisitos, partindo em
seguida para uma 2ª seção de questões, que aborda um cenário de intervenções
internas ou externas ao longo do processo de desenvolvimento. As perguntas dessas
seções de questões do roteiro do estudo de caso estão relacionadas às informações
obtidas da questão de pesquisa QP6 da revisão sistemática da literatura ágil. Por fim,
foi então abordada a 3ª seção de questões, que remete a um cenário específico da
reavaliação das prioridades dos requisitos, em que existem funcionalidades
remanescentes de um Sprint Backlog que não pôde ser completamente
implementado, relacionada a questão de pesquisa QP5 da revisão sistemática da
literatura ágil. Considera-se que a organização da coleta de dados seguindo este
caminho permitiu ao pesquisador compreender o entendimento dos profissionais
ágeis quanto a prática da repriorização de requisitos, uma vez que, primeiramente,
toma-se um contexto genérico desta prática e, em seguida, sucede-se para contextos
mais peculiares que demonstram, de acordo com a literatura ágil, quando a
repriorização de requisitos acontece.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Esta seção apresenta a análise dos resultados deste trabalho com o propósito
de fornecer um histórico de investigação convincente da pesquisa, pela discussão de
uma cadeia de evidências das concepções obtidas no levantamento bibliográfico da
literatura ágil em comparação com as informações provenientes ao longo do estudo
de caso. A seção também apresenta uma discussão dos resultados do estudo de
caso, considerando suas implicações para os profissionais comprometidos com a
utilização de práticas ágeis no ambiente de desenvolvimento de software.

4.1 O Processo de Análise de Dados

Durante a coleta de dados as entrevistas foram gravadas e, posteriormente,
tomou-se especial cuidado com as informações transcritas pelo pesquisador.
Diferentes aspectos ao longo das sessões de entrevista foram reformulados pelo
pesquisador, como por exemplo a linguagem coloquial dos entrevistados e a indicação
de pausas e incertezas levantadas pelo entrevistado, de maneira a evidenciar trechos
transcritos referentes a dúvidas quanto a integridade das informações coletadas.
Posteriormente, estabelecida a estratégia geral descrita por Yin (2003) quanto a
formulação de proposições teóricas apresentadas na seção 3, Estudo de Caso da
Repriorização de Requisitos no Framework Scrum, uma vez que as transcrições dos
relatos estavam prontas foi utilizada uma estratégia analítica específica baseada em
um dos principais métodos de análise também descrito pelo mesmo autor: construção
da explanação. A construção da explanação, como abordagem de análise dos
resultados, tem como propósito analisar os dados do estudo de caso construindo uma
ilustração sobre o caso, obtendo-se, daí, a validade externa do estudo de caso; e este
procedimento é especialmente importante para os estudos de caso explanatórios. Um
dos propósitos que se tem em mente em estudo de caso com diferentes casos é tentar
elaborar uma explanação geral que possa servir a todos os casos avaliados no escopo
desta pesquisa particularmente, embora possa variar em seus detalhes.
Ainda de acordo com Yin (2003), o processo de construção da explanação segue
uma natureza iterativa e, para os estudos de caso explanatórios, não foi bem
documentado em termos operacionais. No entanto, uma característica importante é
que a explanação final representa o resultado de uma série de iterações, com base

71
nos seguintes passos, simplificadamente: (i) criação de uma proposição inicial; (ii)
comparação das descobertas do caso inicial com a proposição; (iii) revisar a
proposição e comparar outros detalhes do caso com a revisão; (iv) comparar a revisão
da proposição com os fatos do segundo, terceiro e dos demais casos; e (v) repetir
esse processo tantas vezes quantas forem necessárias. A elaboração gradual de uma
explanação, de modo iterativo, assemelha-se ao processo de aprimorar um conjunto
de ideias, nas quais um aspecto importante é novamente avaliado levando em
consideração outras explanações plausíveis ou concorrentes.
Com base nas informações anteriores, a análise dos dados foi dividida em duas
etapas, de acordo com recomendações sugeridas por Eisenhardt (1989). Em primeiro
lugar, com base nas explicações evidenciadas pela revisão sistemática da literatura
quanto à repriorização de requisitos no framework Scrum que induziram ao
desenvolvimento do estudo de caso e, por consequência, deram forma ao plano de
coleta de dados, foi realizada uma análise específica em que se optou adotar uma
estratégia de comparação entre as informações obtidas dos pesquisadores ágeis e as
interpretações dos relatos dos entrevistados. Tais observações refletiram o
conhecimento absorvido pela pesquisa em campo durante as sessões de entrevista.
Em segundo lugar, foi realizada uma análise comparativa entre os relatos dos
entrevistados entre si, que, de acordo com Eisenhardt, permite identificar
semelhanças e diferenças entre as práticas adotadas pelos profissionais ágeis,
necessárias para a obtenção de validade interna. Ao final, foi desenvolvida uma
discussão dos resultados das análises parciais anteriormente descritas, rumo à
elaboração de conclusões para o desfecho do estudo. Eisenhardt ressalta ainda que
enquanto as análises individuais consolidam as informações em estudo, as análises
comparativas identificam padrões, fornecendo elementos para a construção de
hipóteses e o desenvolvimento de teorias.

4.2 Análise Comparativa da Repriorização de Requisitos no Framework Scrum
descrita pela Literatura Ágil e pelos Participantes do Estudo de Caso
A seguir, é apresentada a análise dos resultados do estudo de caso em relação
às questões de pesquisa relacionadas a repriorização de requisitos evidenciadas na
seção 3, Estudo de Caso da Repriorização de Requisitos no Framework Scrum. Para
isso, procedeu-se com as seguintes etapas: (i) Análise Individualizada dos Relatos
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dos Entrevistados com base na Literatura e (ii) Análise Cruzada dos Relatos dos
Entrevistados.
A Análise Individualizada dos Relatos dos Entrevistados com base na Literatura
foi elaborada para expor a comparação entre trechos explanatórios dos pesquisadores
ágeis com os relatos dos entrevistados, a fim de verificar: se existe uma tendência,
em certa medida; de que as informações obtidas da revisão sistemática da literatura
ágil são adotadas na prática quando comparadas aos procedimentos adotados pelos
profissionais ágeis. Para isso, um modelo de avaliação foi elaborado para cada uma
das seções de questões do roteiro do estudo de caso descritas no Apêndice B,
Protocolo de Coleta de Dados.
Os modelos de avaliação dos relatos dos entrevistados foram elaborados
seguindo uma representação com base em nós e ramificações, em que cada nó
corresponde a uma determinada questão (por exemplo, nó QX) das seções de
questões do roteiro do estudo de caso. Para clarificar a composição, como também o
entendimento, dos modelos propostos para avaliação das informações coletadas,
adotou-se a seguinte organização:
•

Os nós ilustrados na cor verde representam as questões do roteiro do estudo
de caso em que foi desenvolvida uma avaliação ponderada entre as
informações obtidas da pesquisa da revisão sistemática da literatura descritas
pelos pesquisadores ágeis e o que acontece na prática, segundo os relatos dos
entrevistados;

•

Os nós indicados na cor vermelha representam as questões do roteiro do
estudo de caso que, de acordo com o julgamento desta pesquisa, não estão
em acordo com a orientação da revisão sistemática da literatura. Contudo,
considerou-se que a formulação destas questões seria relevante em busca de
respostas em contextos distintos da trajetória evidenciada pelos pesquisadores
ágeis;

•

Os nós indicados na cor amarela representam as questões do roteiro do estudo
de caso em que as respostas obtidas são informações adicionais, a fim de
compreender como a reavaliação das prioridades dos requisitos acontece em
cada um dos contextos das sessões de entrevista, que não foram,

73
exclusivamente, abordadas pela pesquisa da literatura ágil deste trabalho. Por
exemplo, algumas das questões representadas por nós na cor amarela
apresentam perguntas relacionadas aos caminhos distintos anteriormente
evidenciados pelos nós na cor vermelha.

Adicionalmente, a avaliação dos relatos dos entrevistados com relação às
informações obtidas da revisão sistemática da literatura ágil também sucedeu-se com
base em uma derivação da escala Likert (LIKERT, 1932), apresentada pela Tabela 5,
que denota uma ponderação baseada em níveis de atendimento atribuída, segundo o
julgamento do autor deste trabalho, aos relatos dos entrevistados em comparação
com os esclarecimentos fornecidos pelos pesquisadores ágeis nas questões do roteiro
do estudo de caso.
Tabela 5 – Derivação da Escala Likert para Avaliação das Questões
Ponderação Descrição
AC
Atendeu completamente
AP
Atendeu parcialmente
N
Neutro (Sem resposta)
NAP
Não atendeu parcialmente
NAC
Não atendeu completamente
Fonte: Elaborado pelo autor.

A concepção de sustentabilidade para cada uma das três proposições teóricas
elaboradas anteriormente é contemplada segundo uma avaliação das ponderações
que foram atribuídas às respostas das perguntas do roteiro do estudo de caso,
representadas pelos nós na cor verde, direcionadas a cada uma das três seções de
questões. Para isso, com base nas informações adquiridas pela pesquisa da revisão
sistemática, julga-se que existe um conhecimento descrito pelos pesquisadores ágeis
que permite uma avaliação das respostas dos entrevistados, segundo diferentes
níveis qualitativos de correspondência à adequação de seus relatos com relação às
práticas da reavaliação das prioridades dos requisitos indicadas pela literatura ágil.
Nesse contexto, considera-se pertinente a utilização de uma abordagem que
possibilite um julgamento ligeiramente flexível, contudo, adequado à elaboração de
um estudo qualitativo, sem necessariamente qualificar, rigorosamente, se as
informações coletadas das sessões de entrevista atendem, ou não, decisivamente, o
que é descrito pelos pesquisadores ágeis.
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A título de ilustração, a Figura 5 apresenta um modelo de avaliação dos relatos
dos entrevistados com a finalidade de demonstrar como as questões elaboradas para
o estudo de caso devem ser interpretadas no decorrer da análise dos resultados.
Figura 5 – Exemplo do Modelo de Avaliação das Seções de Questões do Estudo de Caso

Q0

Q1.1

Q1.2

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por exemplo, na averiguação de uma determinada situação da repriorização de
requisitos evidenciada por uma proposição teórica, suponha-se que um entrevistado
seja questionado segunda uma questão representada pelo nó na cor verde Q0, que
identifica a questão inicial do cenário investigado, sobre se a repriorização de
requisitos é empregada em uma circunstância específica ao longo do processo de
desenvolvimento. Caso ele respondesse que a reavaliação das prioridades dos
requisitos é adotada e tal ação também fosse confirmada com base nas informações
da literatura, então sua resposta seria avaliada como AC (Atendeu completamente).
Por outro lado, caso ele respondesse que a reavaliação das prioridades dos
requisitos não é adotada, sua resposta seria avaliada como NAC (Não atendeu
completamente). Isso porque o seu relato difere completamente do que é dito pela
literatura ágil pesquisada.
No primeiro caso, ao relatar uma resposta condizente com o que é descrito pela
literatura ágil pesquisada, o entrevistado seria direcionado a uma trajetória que está
em conformidade com o que é apresentado pela literatura ágil, e assim conduzido
para responder uma outra questão identificada por um outro nó, por exemplo, o nó
representado pela questão Q1.1 na cor verde. Em contrapartida, no segundo caso,
ele seria direcionado a uma trajetória que não está em acordo com as informações da
questão anterior, representada por um nó na cor vermelha (Q1.2).
Ainda nesse exemplo, considerando que a resposta anterior do entrevistado
estivesse de acordo com as informações provenientes da literatura ágil pesquisada,
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ele então seria direcionado ao nó Q1.1. Ao alcançar esse nó, caso o entrevistado
fosse questionado sobre se algum critério e/ou técnica de reavaliação das prioridades
dos requisitos é utilizada em sua organização, e ele identificasse que algum critério
e/ou técnica é empregado, porém, tal critério e/ou técnica não fosse especificamente
indicado pela literatura ágil pesquisada, a resposta do entrevistado seria avaliada
como AP (Atendeu parcialmente). Isto porque o seu relato indicaria que algum critério
e/ou técnica de repriorização de requisitos, ainda que ligeiramente semelhante
àqueles evidenciados pelos pesquisadores ágeis é, de fato, aplicado na reavaliação
das prioridades dos requisitos.
Adicionalmente, vale ressaltar que a observação de cada um dos modelos
propostos contempla apenas a consideração dos nós na cor verde para avaliação de
cada um dos cenários investigados, uma vez que somente estes nós estão
relacionados à informações comparáveis com base naquilo o que é descrito pela
literatura ágil pesquisada. Dessa maneira, propôs-se que, de acordo com a
configuração de cada um dos modelos propostos, caso uma questão fosse avaliada
como AP (Atendeu parcialmente) ou AC (Atendeu completamente), isto significa que
o entrevistado seguiu uma conduta parcialmente, ou completamente, igual os
procedimentos descritos na literatura ágil. Assim, questões subsequentes seriam
abordadas e, então, o entrevistado seria direcionado a um caminho indicado pelo nó
na cor verde, ou ainda na cor amarela, indicando uma trajetória provida de questões
possíveis de serem comparadas com as informações da literatura ágil pesquisada.
Por outro lado, caso uma questão fosse avaliada como NAP (Não atendeu
parcialmente) ou NAC (Não atendeu completamente), isto significa que o entrevistado
seguiu uma conduta distinta daquilo o que é descrito pela literatura ágil. Com isso,
questões comparáveis subsequentes de comparação não seriam abordadas e, então,
o entrevistado seria direcionado ao caminho indicado pelo nó na cor vermelha,
indicando uma trajetória provida de questões adicionais não mais comparáveis com
as informações da literatura ágil pesquisada.
Por fim, a Análise Cruzada dos Relatos dos Entrevistados foi elaborada para
demonstrar uma comparação entre os relatos dos entrevistados entre si, com base
em uma discussão dos resultados a fim de verificar se existem tendências, em certa
medida, de que os profissionais ágeis lidam com situações de alterações das
prioridades dos requisitos de maneira semelhante.
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4.2.1 Situações e Intervenções da Reavaliação das Prioridades dos Requisitos no
Desenvolvimento de Software
QP6: Como e quando ocorre a repriorização de requisitos no processo de
desenvolvimento, e por quanto tempo as prioridades podem permanecer inalteradas?

Conforme descrito anteriormente, as informações da questão de pesquisa QP6
da revisão sistemática da literatura ágil foram abordadas pelas 1ª e 2ª seções de
questões do roteiro do estudo de caso direcionadas à investigação da reavaliação das
prioridades de requisitos no contexto de situações e intervenções, apresentadas no
Apêndice B, Protocolo de Coleta de Dados.

4.2.1.1 Análise Individualizada dos Relatos dos Entrevistados com a Literatura
A Análise Individualizada dos Relatos dos Entrevistados com a Literatura quanto
a Situações e Intervenções da Reavaliação das Prioridades dos Requisitos sucedeuse com base na observação das interpretações dos relatos dos entrevistados em
comparação com as informações da revisão sistemática da literatura ágil.
O modelo de avaliação ilustrado na Figura 6 foi utilizado para qualificar os relatos
dos entrevistados descritos a seguir de acordo com as informações apresentadas pela
literatura ágil relacionada à PT1.
De acordo com todos os entrevistados (IED1, IED2, IED3, IED4 e DP1), ao longo
do processo de desenvolvimento de software existem diferentes momentos em que a
reavaliação das prioridades dos requisitos da lista de Pendências do Produto torna-se
necessária após o desenvolvimento da Sprint (nó Q0).
Para os entrevistados IED1 e IED2, em geral, isso ocorre devido a mudanças no
escopo do projeto em momentos em que o cliente pode não ter definido muito bem
alguma de suas necessidades. Com isso, novos requisitos podem ser adicionados, ou
ainda removidos, da lista de Pendências do Produto e, portanto, existe a necessidade
da repriorização de requisitos (nó Q1.1).
Segundo o entrevistado IED3, na maioria dos casos, isto é comum em
circunstâncias em que existe alguma pendência do cliente que deveria ter sido
enviada à organização de desenvolvimento, impossibilitando a composição dos Sprint
Backlog com os requisitos subsequentes da lista de Pendências do Produto e, assim,
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resultando em uma nova organização dos requisitos para a implementação.
(Entrevistado IED3: “...isto acontece quando falta alguma informação, ou
documentação de apoio, por parte do cliente, o que faz com que a prioridade de um
requisito não possa ser mantida da mesma forma como na montagem inicial da lista
de Pendências do Produto... então é necessário desenvolver uma nova análise de
tudo o que é preciso ser feito com relação às prioridades...").
Figura 6 – Modelo de Avaliação da 1ª Seção de Questões do Estudo de Caso

Q0

Q1.1

Q1.2

Q2
Q1.2.1

Q1.1.1

Q1.1.2

Q1.1.3

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por sua vez, o entrevistado IED4 revela que, de uma maneira geral, essa prática
é adotada em consequência de algum problema que impacta a finalização bemsucedida de uma Sprint, como por exemplo, devido a problemas relacionados com
dependências externas ou o mal funcionamento de outras partes já construídas do
sistema necessárias para aquilo que está sendo desenvolvido no momento,
implicando um tempo necessário para o desenvolvimento de uma Sprint. Por
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conseguinte, os requisitos que não puderam ser contemplados voltam para a lista de
Pendências do Produto e são repriorizados. (Entrevistado IED4: “...os requisitos que
sobram são reavaliados durante o planejamento da próxima Sprint.”).
De acordo com o entrevistado DP1, geralmente, isso ocorre quando um
determinado requisito pendente de implementação se torna, inesperadamente, mais
prioritário do que os demais requisitos anteriores a ele na lista de Pendências do
Produto. Com base nas discussões sobre as prioridades dos requisitos entre o cliente
e o Dono do Produto, pode haver a situação em que o Dono do Produto então identifica
para a equipe de desenvolvimento que um determinado requisito que tinha uma
prioridade baixa e que estava em uma posição futura na lista de Pendências do
Produto para implementação precisará ser realocado, e assim acaba decidindo pelo
desenvolvimento de tal requisito em um momento inesperado. (Entrevistado DP1:
“...ao considerar um projeto que se refere a um produto interno da própria organização
de desenvolvimento, os requisitos subsequentes de implementação que já existiam
na lista de Pendências do Produto tendem a ser repriorizados com maior frequência.”).
Dessa maneira, é possível evidenciar que todos os entrevistados estão
completamente em acordo com aquilo que é descrito pelos pesquisadores ágeis, uma
vez que todos os profissionais revelaram que ao longo do processo de
desenvolvimento de software existem diferentes contextos em que a repriorização de
requisitos acontece.
Com relação aos critérios utilizados para a reavaliação de prioridades dos
requisitos (nó Q1.1.1), o entrevistado IED1 apresentou o valor de negócio para o
cliente. Segundo o entrevistado, o critério do valor de negócio remete aquilo que é
absolutamente necessário para que o cliente possa desempenhar suas funções sem
grandes empecilhos. O critério do valor de negócio também foi apresentado pelos
entrevistados IED2, IED3, IED4 e DP1.
Adicionalmente, o entrevistado IED2 indicou como critério essencial a
consideração da estimativa de esforço, que se refere à mensuração o tamanho do
projeto. A medição do esforço do projeto é o fator utilizado para determinar uma
aproximação do tempo que a equipe de desenvolvimento gastaria para desenvolver
uma determinada funcionalidade, de maneira que o sistema possa ser entregue ao
cliente em tempo hábil para que ele fique satisfeito. Com isso, é desenvolvido em certa
medida um controle no decorrer do desenvolvimento para saber quanto tempo é
necessário até a finalização do projeto.
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Por sua vez, o entrevistado IED3 relatou um outro critério também considerado
de grande importância para definir as prioridades em que os requisitos serão
desenvolvidos: a dependência entre os requisitos. Tal fator está relacionado a
definição de uma sequência lógica de implementação dos requisitos com base em
suas dependências. Adicionalmente, ele reforçou que, em sua organização, também
são utilizados os critérios indicados anteriormente da mensuração do esforço de
implementação, que se baseia em uma estimação de tempo de desenvolvimento para
a elaboração de uma determinada funcionalidade; e do o valor de negócio para o
cliente, que foi identificado como aquilo o que é de maior importância para o cliente
(Entrevistado IED3: “...é aquilo o que o cliente quer de mais importante,...o principal
problema conforme descrito pelo cliente durante as reuniões.").
O entrevistado IED4 acrescentou ainda que, em geral, a reavaliação das
prioridades dos requisitos também é condicionada por intermédio da medição do valor
financeiro agregado aos interesses do negócio pela implementação da aplicação, a
avaliação da quantidade de clientes que poderiam ser impactados pela conclusão
incompleta dos requisitos (que se assemelha a noção de danos para o cliente indicada
pelo fator do valor negativo), e a complexidade dos requisitos para o desenvolvimento
da aplicação.
Para o entrevistado DP1, a reavaliação das prioridades de requisitos na lista de
Pendências do Produto é, particularmente, determinada por um balanço entre as
necessidades do cliente, por exemplo, mudanças do objetivo do negócio da
organização do cliente de maneira a prevalecer uma avaliação daquilo o que é de
maior interesse para o cliente segundo suas perspectivas de negócio, referenciado
pelo critério do valor de negócio; e o esforço despendido pela equipe de
desenvolvimento.

(Entrevistado

DP1:

“...com

estas

duas

informações

nós

conseguimos determinar alguma tarefa como mais prioritária do que as demais, e
assim torna-la mais produtiva e possível de ser entregue o mais rápido possível.”).
De acordo com os relatos de todos os entrevistados, o critério do valor de
negócio mostrou-se como o mais importante para a consideração da repriorização de
requisitos. Para os entrevistados esse fator visa determinar uma noção de importância
para aquilo que é primordial para o cliente, uma vez que requisitos selecionados com
esta abordagem são aqueles que focalizam em seu problema principal (Entrevistado
IED3: "...aquilo o que precisaria ser resolvido").
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Todos os critérios indicados anteriormente pelos entrevistados são descritos
pelos pesquisadores ágeis para a determinação das prioridades dos requisitos.
Adicionalmente, os entrevistados revelaram que nenhuma técnica para a reavaliação
das prioridades dos requisitos é adotada por suas organizações, o que não implica no
julgamento da questão relacionada uma vez que diferentes elementos foram
indicados.
De acordo com todos os entrevistados, todos os critérios indicados anteriormente
têm sua relevância perante o desenvolvimento do projeto (nó Q1.1.2). Por exemplo, a
consideração da estimativa de esforço é desenvolvida com a finalidade de obter um
controle no decorrer do desenvolvimento do projeto para saber quanto tempo poderá
ser despendido até a entrega. Outro ponto é a dependência dos requisitos, que
evidencia uma noção de como as funcionalidades estão atreladas, a fim de verificar
qual é a sua relação em termos da implementação de certos requisitos anteriores a
outros requisitos subsequentes.
Adicionalmente, o foco principal da reavaliação as prioridades dos requisitos,
com base no valor de negócio como critério primordial, tem como propósitos: (i)
atentar-se ao problema principal do cliente (Entrevistado IED3: “...não se concentrar
naquilo o que o cliente necessita pode, inclusive, fazer com que ele desista do
projeto.”); e (ii) a disponibilização antecipada de tudo aquilo que possa agregar
maiores benefícios para a organização do cliente tão cedo quando possível, de modo
que ela possa ofertar o quanto antes o sistema construído. (Entrevistado IED4:
“...dessa maneira também é possível adquirir novos clientes...”).
De acordo com o entrevistado IED1, o Dono do Produto é o responsável pela
reavaliação das prioridades dos requisitos, uma vez que ele é quem detém uma
perspectiva geral de tudo aquilo que é primordial para o negócio (nó Q1.1.3). Essa
mesma visão é apresentada pelos entrevistados IED4 e DP1, como também foi
reforçada pelos pesquisadores ágeis. Além disso, o entrevistado DP1 revelou que,
além da responsabilidade do Dono do Produto em atuar perante a reavaliação das
prioridades dos requisitos que seriam implementados futuramente, existe também
uma razoável colaboração por parte dos integrantes da equipe de desenvolvimento
no cenário da repriorização de requisitos com o propósito de auxiliar o processo de
determinação

das

desenvolvimento.

prioridades

com

base

em

estimativas

do

esforço

de
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Adicionalmente, o entrevistado IED1 indicou que, em sua organização, caso o
Dono do Produto não esteja presente no momento adequado, a construção do
próximo Sprint Backlog é postergada até que ele esteja presente. Isso porque existem
outras atividades relacionadas ao projeto, além da determinação da ordem de
implementação dos requisitos, que é de responsabilidade do Dono do Produto e, por
isso, existe a necessidade de que ele esteja presente.
O entrevistado IED2 enfatizou que os Donos do Produto são indivíduos que têm
conhecimento de seus papéis e responsabilidades quanto ao framework Scrum, mas
que não têm conhecimento relevante de seus produtos, nem mesmo do ramo de
trabalho de sua organização. Para ele, em uma visão particular, os Donos do Produto,
possivelmente, não têm discernimento adequado para qualificar a disposição dos
requisitos na lista de Pendências do Produto. Por este motivo é que em sua
organização a reavaliação das prioridades dos requisitos é de responsabilidade dos
integrantes da equipe de desenvolvimento. Entretanto, o relato dele é próximo ao que
é descrito pela literatura ágil, uma vez que ela apresenta que, em alguns casos,
integrantes da equipe de desenvolvimento podem ser considerados como a parte mais
influente do processo de tomada de decisão sobre as prioridades dos requisitos, por
fornecerem conselhos e soluções alternativas para os clientes, como também pela
indicação de que a participação destes é mais consistente em pequenos projetos de
pequenas organizações.
Apesar de os entrevistados IED1, IED4 e DP1 indicarem que a responsabilidade
sobre a reavaliação das prioridades é atribuída a um papel diferente daquele que foi
evidenciado pelo entrevistado IED2, todos esses entrevistados citaram informações
condizentes com o que é indicado pela literatura ágil, visto que a pesquisa indica que
é o Dono do Produto quem atua sobre as prioridades dos requisitos, ao passo que
também evidencia que existe, em alguns casos, grande envolvimento por parte dos
integrantes da equipe de desenvolvimento.
Por sua vez, o entrevistado IED3 apresentou uma particularidade adotada por
sua organização para a reavaliação das prioridades dos requisitos que difere daquilo
que foi evidenciado pelos outros entrevistados. Ele indica que, apesar de existir um
indivíduo com a responsabilidade do Dono do Produto em sua organização, este não
participa de todas as reuniões de planejamento das Sprints. Ao longo dessas reuniões,
a equipe de desenvolvimento participa ativamente das decisões quanto às prioridades
dos requisitos, porém cabe ao Scrum Master determinar o que vai ser inserido no
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próximo Sprint Backlog. (Entrevistado IED3: “...é o Scrum Master quem decide sobre
as prioridades dos requisitos, mas nós como integrantes da equipe de
desenvolvimento também atuamos no dia a dia da implementação do projeto e, por
isso, conseguimos também participar das discussões sobre aquilo o que deveria ser
feito."). De acordo com o entrevistado IED3, o Dono do Produto é quem lida com os
requisitos diretamente com o cliente, repassando estas informações ao Scrum Master.
Posteriormente, a relação da negociação das prioridades acontece entre o Scrum
Master e a equipe de desenvolvimento.
Com isso, pode-se perceber que os relatos do entrevistado IED3 foram os únicos
que indicaram informações de um cenário que difere totalmente do que é apresentado
pelos pesquisadores ágeis, quando comparados aos relatos dos outros entrevistados,
uma vez que o Scrum Master não foi apresentado em momento algum pela pesquisa
da literatura ágil como o indivíduo com a responsabilidade de reavaliar as prioridades
dos requisitos na lista de Pendências do Produto.
O entrevistado IED4 acrescentou ainda que a equipe de desenvolvimento tem
maior participação nas reuniões de planejamento da Sprint sobre decisões quanto a
quantidade de requisitos para a composição do Sprint Backlog, e não diretamente na
reavaliação das prioridades dos requisitos na lista de Pendências do Produto. Para o
entrevistado IED4, cada um dos desenvolvedores tem uma visão particular da medida
em que suas atribuições individuais são de importância para o negócio. No entanto,
eles não são capazes de identificar se os requisitos com os quais estão trabalhando
são mais relevantes do que os requisitos de outros desenvolvedores. Portanto, é o
Dono do Produto que detém uma percepção geral de tudo aquilo o que é prioritário
para o negócio, por isto é ele quem deve determinar as prioridades dos requisitos na
lista de Pendências do Produto.
Adicionalmente, o entrevistado DP1 indicou que em sua organização não existe
um processo formal para a gestão, ou monitoramento, de mudanças de prioridade dos
requisitos (nó Q2). Contudo, ele apresentou que a ferramenta JIRA (JIRA, 2017) é
utilizada para o controle dos requisitos na lista de Pendências do Produto, bem como
aquilo o que é implementado ao longo do desenvolvimento dos Sprint Backlogs. Logo,
toda e qualquer alteração das prioridades dos requisitos nos projetos pode ser
inspecionada.
Para demonstrar o julgamento da pesquisa atribuído aos relatos dos
entrevistados descritos anteriormente com relação às informações obtidas da
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literatura ágil, uma avaliação baseada em ponderações foi elaborada na Tabela 6,
com base na derivação da escala Likert descrita anteriormente.
Tabela 6 – Avaliação da 1ª Seção de Questões baseada na Escala Likert
Questões
Entrevistados
QX
IED1
IED2
IED3
IED4
Q0
AC
AC
AC
AC
Q1.1.1
AC
AC
AC
AC
Q.1.1.3
AC
AP
NAP
AC
Fonte: Elaborado pelo autor.

DP1
AC
AC
AC

Com base nas informações da Tabela 6, julgou-se que a PT1 relacionada à
situação momentânea da reavaliação das prioridades dos requisitos deveria ser
classificada como atendida parcialmente (AP), conforme os preceitos da literatura ágil.
Essa qualificação decorre do fato de que, de acordo com os entrevistados,
inicialmente, todos eles relataram que após o desenvolvimento de uma Sprint podem
existir situações em que a reavaliação das prioridades dos requisitos torna-se
necessária durante as reuniões de planejamento da Sprint (nó Q0 da Figura 6), da
mesma forma como indicado pela literatura.
Adicionalmente, apesar de nenhum dos entrevistados ter indicado que alguma
técnica é utilizada para a reavaliação das prioridades dos requisitos, todos eles
descreveram critérios empregados para a determinação das novas prioridades dos
requisitos na lista de Pendências do Produto (nó Q1.1.1) em diferentes situações da
repriorização de requisitos.
Contudo, somente os entrevistados IED1, IED4 e DP1 descreveram que, em
suas organizações, é o Dono do Produto que detém a responsabilidade da reavaliação
das prioridades dos requisitos na lista de Pendências do Produto, ao passo que os
entrevistados IED2 e IED3 apresentaram que, em suas organizações, esta atribuição
da tomada de decisão sobre as prioridades dos requisitos é direcionada a outros
papéis descritos pelo framework Scrum: os integrantes da equipe de desenvolvimento
e o Scrum Master (que, apesar de também envolver os integrantes da equipe de
desenvolvimento, difere muito do que é dito pela literatura ágil), respectivamente (nó
Q1.1.3).
O modelo de avaliação ilustrado na Figura 7 foi utilizado para qualificar os relatos
dos entrevistados descritos a seguir de acordo com as informações apresentadas pela
literatura ágil relacionada à PT2.
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Figura 7 – Modelo de Avaliação da 2ª Seção de Questões do Estudo de Caso
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Q5.1.1

Q5.2.1

Q5.1.2

Q5.2.2

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com o entrevistado IED1, interferências ao longo do desenvolvimento
de uma Sprint (nó Q0) geralmente acontecem quando, no decorrer da manutenção de
produtos já comercializados por sua organização, novos clientes são adquiridos e,
consequentemente, esses exigem que modificações sejam aplicadas ao sistema já
existente. Dessa maneira, para atender customizações recém-chegadas de novos
clientes, intervenções externas podem ocorrer durante o desenvolvimento dos Sprint
Backlogs com a finalidade de adequar o sistema para as necessidades de novos
clientes.
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Por sua vez, os entrevistados IED2, IED3 e DP1 evidenciaram que,
normalmente, a reavaliação das prioridades dos requisitos acontece como
consequência de uma intervenção externa ocasionada pela desatenção do cliente
quando, após a construção da lista de Pendências do Produto e o início do
desenvolvimento de uma Sprint, o cliente percebe que não havia anteriormente
solicitado a organização de desenvolvimento a implementação de determinados
requisitos necessários para o desenvolvimento do sistema. Isso, normalmente,
impacta a ordenação dos requisitos ao longo do desenvolvimento dos Sprint Backlogs.
(Entrevistado DP1: "...algumas tarefas são revisadas para verificar se ainda poderiam
ser desempenhadas a tempo e, por consequência, a reavaliação das prioridades dos
requisitos é necessária.").
O entrevistado IED4 apresentou que, de modo geral, existem intervenções
externas que identificam novas solicitações do cliente para serem desenvolvidas ao
longo do desenvolvimento dos Sprint Backlogs, como por exemplo, a inclusão de um
requisito de uma demanda legal que deveria ser atendida com certa urgência.
Os relatos de todos entrevistados seguiram em acordo com o que é dito pela
literatura com relação às circunstâncias da reavaliação das prioridades dos requisitos
durante o desenvolvimento de uma Sprint, uma vez que os pesquisadores ágeis
também descrevem que a repriorização de requisitos acontece quando existem
alterações nas condições de negócio do projeto, como por exemplo, novos mercados
ou realidades das companhias, como também o melhor conhecimento da organização
de desenvolvimento sobre os benefícios das entregas de funcionalidades específicas.
De acordo com todos os entrevistados, as solicitações de alterações
provenientes do cliente são sempre recebidas pelo Dono do Produto em suas
respectivas organizações (nó Q1). O entrevistado DP1 ainda acrescenta que,
normalmente, ao requisitar alterações, o cliente tem certas dificuldades em prover
informações detalhadas do porquê de suas solicitações de mudança. Nestas
condições, geralmente, somente depois de algumas reuniões de discussões por meio
de vídeo conferência, ou mesmo na própria organização cliente, é que a organização
de desenvolvimento é realmente é capaz de compreender qual é a real urgência
daquilo que precisaria ser realizado. Adicionalmente, todos os entrevistados revelaram
que não existe procedimento formal para o recebimento das requisições de mudança
e que elas são obtidas, em geral, por meio de e-mails e, posteriormente, são
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realizadas reuniões para a discussão de requisitos entre os Donos do Produto e os
integrantes da equipe de desenvolvimento.
De acordo com os entrevistados IED3 e IED4, no contexto de intervenções
externas, novos requisitos são inseridos na lista de Pendências do Produto para que
suas prioridades possam ser reavaliadas. De maneira geral, durante as reuniões de
planejamento das Sprints é discutida a viabilidade da implementação dos requisitos
com os integrantes da equipe de desenvolvimento e, assim, questionamentos podem
surgir devido à nova ordenação dos requisitos na lista de Pendências do Produto a
serem implementados. Normalmente, segundo os entrevistados IED3 e IED4, durante
as reuniões de planejamento das Sprints examina-se se aquilo que foi selecionado
para ser desenvolvido é praticável e quanto tempo poderia ser despendido para tal
implementação.
Adicionalmente, o entrevistado IED3 revelou que, apesar da falta da participação
do Dono do Produto para a determinação das prioridades dos requisitos em sua
organização (Entrevistado IED3: "...o Dono do Produto participa muito pouco das
discussões ao longo do projeto...ele se envolve mais no início do projeto, enquanto os
requisitos ainda estão sendo definidos...e quando ocorrem mudanças dos
requisitos...a partir daí, ele não participa mais das alterações das prioridades dos
requisitos."), em situações em que novos requisitos são exigidos pelo cliente, uma
análise é desenvolvida pelo Dono do Produto para verificar se tais solicitações estão
em acordo com o escopo do projeto. (Entrevistado IED3: "...se o cliente solicita algo
novo para implementação que realmente tenha alguma relação com o que foi definido
na documentação do escopo do projeto, então a inclusão de um novo requisito é
considerada. Caso contrário, este novo requisito é desconsiderado para a
implementação atual e é então considerado apenas em uma segunda entrega do
projeto...uma fase dois do projeto.”). Com isso, após uma avaliação dos requisitos
desenvolvida pelo Dono do Produto, casos eles possam de fato ser incluídos no
projeto acordado, é feita uma reavaliação das prioridades pelo Scrum Master durante
a reunião de planejamento da próxima Sprint.
De acordo com o entrevistado DP1, o posicionamento adotado perante a
conciliação de conflitos com a organização cliente (nó Q2) reflete uma avaliação
desenvolvida pelo Dono do Produto, junto com o cliente, sobre de que maneira as
circunstâncias das intervenções poderão influenciar no desenvolvimento dos
requisitos naquele determinado momento. Segundo o entrevistado DP1, geralmente,
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isso tende a ser um processo de negociação comum em que, apesar de diferentes
visões serem apresentadas, busca-se sempre compreender qual é a real necessidade
do cliente para se alcançar um consenso entre todos os indivíduos. Além disso, em
sua percepção, dificilmente existem conflitos ao longo das discussões que não
possam ser resolvidos.
Com isso, ainda segundo o entrevistado DP1, no caso evidenciado de uma
intervenção externa com a solicitação da implementação de requisitos durante o
desenvolvimento de uma Sprint, procurou-se analisar se os requisitos realmente
precisavam ser implementados naquele momento, ou se isto poderia ser postergado
e assim ser considerado somente ao final do desenvolvimento da Sprint. Não sendo
o caso, então procurou-se compreender quais eram as particularidades dos requisitos
entrantes e avaliou-se se, realmente, existia a possibilidade de que estes fossem
implementados.

(Entrevistado

DP1:

“...ao

indicar

etapas,

verificávamos,

primeiramente, a necessidade do cliente, em seguida, aquilo o que deveria ser feito e,
por último, se isto poderia realmente ser realizado.”).
De acordo com todos os entrevistados, de maneira geral, não existem conflitos
ao longo do processo de negociação de prioridades entre os integrantes da equipe e
o responsável direto pela determinação das prioridades dos requisitos (seja ele o Dono
do Produto, ou ainda, como acontece na organização do entrevistado IED3, o Scrum
Master) (nó Q3). Segundo o entrevistado DP1, nestas situações, o indivíduo
responsável pela reavaliação das prioridades deve se empenhar em informar em
detalhes as solicitações de mudança o mais rápido possível para a equipe de
desenvolvimento, para assim poder discutir, internamente na organização de
desenvolvimento, qual seria o impacto destas alterações com relação ao
prosseguimento das atividades naquele momento, com a finalidade de verificar se a
requisição feita pela organização do cliente é realmente viável.
Para os entrevistados IED1, IED2 e DP1, quando ocorre alguma circunstância
de mudanças das necessidades dos clientes, ainda que durante o desenvolvimento
de uma Sprint, a reavaliação das prioridades dos requisitos ocorre no próprio Sprint
Backlog em andamento, implicando a inclusão de novos requisitos do cliente para a
implementação (nó Q4). Os entrevistados relataram casos em que os requisitos foram
incorporados no início do Sprint Backlog em desenvolvimento, ao invés de serem
enviados para a lista de Pendências do Produto, e assim puderam ser implementados
mais cedo quanto possível segundo a solicitação do cliente. Por exemplo, o
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entrevistado IED1 descreveu um cenário em que, durante o desenvolvimento de uma
Sprint de implementação de melhorias de um produto de sua organização, foi
necessário cessar suas atividades a fim de assumir uma nova responsabilidade no
desenvolvimento de uma solicitação do cliente, para que ele pudesse então operar de
maneira adequada com o sistema. (Entrevistado IED1: "...esta situação é prioritária
dependendo da tarefa que eu estou trabalhando no momento.").
Adicionalmente, o entrevistado DP1 indicou que, no caso em questão, ao
considerar todos os requisitos que já haviam sido planejados para o desenvolvimento
da Sprint, alguns deles foram removidos do Sprint Backlog em desenvolvimento, para
que os requisitos solicitados pelo cliente pudessem ser incorporados de acordo com
o tamanho previamente estabelecido para a Sprint. Com isso, os requisitos que foram
removidos do Sprint Backlog foram enviados de volta para a lista de Pendências do
Produto. (Entrevistado DP1: “...então, resolvemos postergar algumas atividades que
haviam sido planejadas anteriormente, de modo que pudéssemos atender aos
requisitos solicitados pelo cliente.”).
De acordo com o entrevistado IED3, mesmo em circunstância de intervenções,
o artefato do Scrum em que, habitualmente, ocorrem as alterações da organização
dos requisitos para implementação é a lista de Pendências do Produto. Quando isso
acontece, o requisito a ser incorporado no projeto é avaliado em relação aos demais
requisitos da lista de Pendências do Produto, ao final da Sprint.
Para o entrevistado IED4, a reavaliação das prioridades dos requisitos acontece
na lista de Pendências do Produto. Segundo ele, não é comum que o escopo da Sprint
seja alterado após o início do desenvolvimento do Sprint Backlog e, quando surge um
novo requisito proveniente do cliente, ainda que prioritário, ele é enviado para a lista
de Pendências do Produto e, então, durante a reunião de planejamento da próxima
Sprint a prioridade deste requisito é reavaliada com as prioridades dos demais
requisitos subsequentes de implementação. (Entrevistado IED4: “A inclusão de novos
requisitos no Sprint Backlog em desenvolvimento não acontece, uma vez que isso
implica na modificação da entrega planejada em acordo com o escopo da Sprint.”).
Adicionalmente, o entrevistado IED4 também descreveu uma abordagem que é
adotada por sua organização nestas situações de extrema urgência para a
consideração de novos requisitos do cliente. Segundo ele, adota-se a prática de,
primeiramente, encerrar subitamente a Sprint em desenvolvimento (Entrevistado
IED4: "...a Sprint é finalizada com a indicação de que ela foi descumprida - uma falha”),
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ainda que não concluída e, em seguida, desenvolver uma reavaliação das prioridades
dos novos requisitos, os requisitos que sobraram da Sprint e os outros requisitos
subsequentes de implementação da lista de Pendências do Produto, para então
compor uma nova Sprint para ser implementada. (Entrevistado IED4: "...ou falha-se a
Sprint em andamento e inicia-se uma nova Sprint com base na lista repriorizada de
Pendências do Produto, ou espera-se até que a Sprint em andamento seja finalizada
e, então, segue-se o fluxo normal de desenvolvimento.").
Para o entrevistado IED4, este cenário depende da criticidade atribuída aos
novos requisitos pelo Dono do Produto, uma vez que, em sua visão, o tempo de
desenvolvimento despendido para cada Sprint em sua organização, que corresponde
a duas semanas, é adequado para finalizá-la, ainda que um novo requisito surja e seja
considerado de extrema urgência.
Com base nestas informações, foi possível perceber que apenas os
entrevistados IED1, IED2 e DP1 descreveram que a reavaliação das prioridades dos
requisitos ocorre no próprio Sprint Backlog em desenvolvimento e, adicionalmente,
ressaltaram ainda que circunstâncias como estas, que impactam o desenvolvimento
da Sprint, acarretam em atrasos no desenvolvimento dos projetos, uma vez que
Sprints não são cumpridas conforme esperado. Segundo esses entrevistados, a
abordagem de se alterar o Sprint Backlog em desenvolvimento tem sido adotada (nó
Q5.2), pois em suas organizações predomina a tendência de manter o foco no
atendimento das necessidades do cliente, tão cedo quanto possível. Contudo, vale
ressaltar que existe uma ponderação por parte da organização de desenvolvimento
com o intuito de verificar se as exigências de alterações provenientes do cliente são
realmente aceitáveis, como também a compreensão de como isto seria prejudicial ao
cliente caso os requisitos não fossem atendidos conforme requisitado.
Isso difere do que é dito pelas pesquisas analisadas na revisão sistemática, nas
quais a reavaliação das prioridades dos requisitos resulta em alterações na ordem
cronológica de implementação destes itens na lista de Pendências do Produto e
nenhuma atividade de repriorização ocorre durante as reuniões diárias do Scrum.
Além disso, segundo os entrevistados IED1 e DP1, o Dono do Produto é o responsável
pelas alterações da disposição dos requisitos ao longo do desenvolvimento da Sprint
(nó Q5.2.1). Por sua vez, o entrevistado IED2 revela que tal atribuição é de
responsabilidade dos integrantes da equipe de desenvolvimento.
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De acordo com o entrevistado IED3, em circunstâncias de intervenções, os
mesmos critérios da reavaliação das prioridades dos requisitos aplicados em
situações habituais descritos anteriormente são empregados na organização dos
requisitos na lista de Pendências do Produto: (i) o valor de negócio; (ii) pontos de
esforço da equipe para o desenvolvimento; e (iii) a dependência entre os requisitos
(nós Q5.1 e Q5.1.1).
O entrevistado IED4 indicou que, no cenário de intervenções externas devido à
necessidade da implementação de requisitos legais do cliente, o critério da natureza
do requisito tornou-se prioritário em relação a outros critérios utilizados em contextos
comuns da reavaliação das prioridades dos requisitos do valor de negócio e avaliação
de dependências externas. Isso porque tal requisito tinha relação com uma
regulamentação governamental e, deste modo, houve a necessidade de que uma
maior importância fosse atribuída a tal requisito para que sua implementação pudesse
ser considerada o quanto antes.
De acordo com o entrevistado IED3, o Scrum Master é responsável pela
determinação das prioridades dos requisitos para a organização da lista de
Pendências do Produto, com base em discussões com os integrantes da equipe de
desenvolvimento (nó Q5.1.2). Contudo, segundo o entrevistado, em circunstâncias de
intervenções, a discussão das prioridades é também dependente do responsável pela
implementação de uma determinada funcionalidade que pode estar relacionada ao
novo requisito, para evidenciar os possíveis impactos de seu trabalho. (Entrevistado
IED3: "...isso depende muito de quem está envolvido com esta nova funcionalidade,
com este novo requisito, ...se é apenas um indivíduo da equipe ou se envolve toda a
equipe."). O entrevistado IED4, por sua vez, assim como os entrevistados IED1 e DP1,
declarou que, nestas circunstâncias, a reavaliação das prioridades dos requisitos é de
responsabilidade do Dono do Produto.
Adicionalmente, o entrevistado DP1 apresentou que, com relação aos possíveis
problemas ocasionados pelas alterações da disposição dos requisitos em Sprint
Backlogs em desenvolvimento (nó Q5.2.2), a primeira complicação que pode existir é
referente ao tempo consumido pelo Dono do Produto para tentar evitar uma possível
não aceitação por parte da equipe de desenvolvimento quanto à remoção de requisitos
previamente acordados para a Sprint. Consequentemente, a segunda complicação é
com relação ao esforço adicional que pode ser despendido pela equipe de
desenvolvimento para a retomada de atividades que seriam postergadas e,
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futuramente, abordadas novamente. Todas essas complicações implicam o
prosseguimento esperado dos requisitos subsequentes de implementação da lista de
Pendências do Produto. (Entrevistado DP1: “O que normalmente acontece é que uma
determinada tarefa, ainda que estivesse quase completamente finalizada, precisará
ser abordada no futuro. Então, parte daquilo que já foi feito precisará ser relembrado,
e isso tudo pode ocasionar, de certa forma, um retrabalho da implementação daquela
funcionalidade.”).
Dessa maneira, uma vez que a implementação de alguns requisitos é cancelada
inesperadamente com o intuito de prover maior atenção aos requisitos solicitados pelo
cliente, é necessário que a equipe de desenvolvimento reelabore uma estimação de
quanto tempo necessário seria despendido até o término do desenvolvimento da
Sprint reformulada. (Entrevistado DP1: “...isso tudo atrapalha muito a visibilidade do
andamento do projeto, do progresso da equipe ágil, e assim por diante.”). Por fim, ao
final do desenvolvimento do Sprint Backlog que foi infringido, é necessário que todos
requisitos da lista de Pendências do Produto sejam novamente revisados na próxima
reunião de planejamento da Sprint. Dessa maneira, os requisitos são reavaliados com
a organização do cliente para verificar como suas prioridades deveriam ser
determinadas, isto é, quais seriam os próximos requisitos que deveriam ser
contemplados no desenvolvimento da próxima Sprint.
Para demonstrar o julgamento da pesquisa atribuído aos relatos dos
entrevistados descritos anteriormente com relação as informações obtidas da
literatura ágil, uma avaliação baseada em ponderações foi elaborada na Tabela 7,
com base na derivação da escala Likert descrita anteriormente.
Tabela 7 – Avaliação da 2ª Seção de Questões baseada na Escala Likert
Questões
Entrevistados
QX
IED1
IED2
IED3
IED4
Q0
AC
AC
AC
AC
Q4
NAC
NAC
AC
AC
Q5.1
N
N
AC
AC
Q5.1.2
N
N
NAP
AC
Fonte: Elaborado pelo autor.

DP1
AC
NAC
N
N

Com base nas informações da Tabela 7, julgou-se que a PT2, relacionada à
indicação de que não deveria haver intervenções ao longo do desenvolvimento do
Sprint Backlog que resultassem na repriorização de requisitos após o início de uma
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Sprint, deveria ser classificada como não atendida parcialmente (NAP), conforme os
preceitos da literatura ágil.
Essa qualificação resultou dos relatos dos entrevistados de diferentes
circunstâncias em que ao longo do desenvolvimento de uma Sprint a reavaliação das
prioridades dos requisitos torna-se necessária (nó Q0 da Figura 7), da mesma forma
como indicado pela literatura.
Entretanto, ao relevarem o artefato descrito pelo Scrum afetado pela
repriorização de requisitos nessas situações, alguns deles indicaram que a
reavaliação das prioridades ocorre no Sprint Backlog em desenvolvimento, e assim,
ocorrem alterações no escopo da Sprint já iniciada. Isso evidencia um cenário
diferente do que é dito pela literatura pesquisada. Em contrapartida, somente os
entrevistados IED3 e IED4 descreveram que a repriorização de requisitos ocorre na
lista de Pendências do Produto, após a finalização da Sprint (nó Q4).
Finalmente, os entrevistados IED3 e IED4 apresentaram alguns critérios
adotados na decisão das novas prioridades dos requisitos na lista de Pendências do
Produto (nó Q5.1), mas não indicaram nenhuma técnica utilizada nas situações de
repriorização de requisitos. Adicionalmente, somente o entrevistado IED3 apresentou
que, em sua organização, a tomada de decisão quanto às prioridades é de
responsabilidade do Scrum Master (diferentemente do que é dito pela literatura ágil)
em conjunto com os integrantes da equipe de desenvolvimento; ao passo que o
entrevistado IED4 indicou que é o Dono do Produto que detém a responsabilidade da
reavaliação das prioridades dos requisitos na lista de Pendências do Produto (nó
Q5.1.2).

4.2.1.2 Análise Cruzada dos Relatos dos Entrevistados
Com base nas informações descritas anteriormente, foi possível identificar
algumas semelhanças em todos os entrevistados IED1, IED2, IED3, IED4 e DP1 ao
lidar com diferentes circunstâncias ao longo do processo de desenvolvimento em que
a reavaliação das prioridades dos requisitos torna-se necessária.
De acordo com os seus relatos, existe a possibilidade de que requisitos sejam
reavaliados no decorrer do desenvolvimento do projeto, inclusive a aplicação de
critérios distintos para a reavaliação das prioridades dos requisitos, como por
exemplo: valor de negócio, estimativa do esforço e dependências entre os requisitos,
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entre outros, com destaque para o critério do valor de negócio (benefícios
estabelecidos pelo cliente) como o principal fator para a determinação das prioridades
dos requisitos. Adicionalmente, todos os entrevistados relatam ainda que nenhuma
técnica de reavaliação das prioridades dos requisitos é empregada em suas
organizações.
Entretanto, também foram evidenciadas perspectivas distintas adotadas pelas
organizações dos entrevistados com relação à competência de indivíduos perante a
responsabilidade da reavaliação das prioridades dos requisitos. Revelou-se que o
Dono do Produto não foi identificado como o único papel entre os envolvidos no projeto
com o discernimento adequado para a reavaliação das prioridades dos requisitos, mas
também, os integrantes da equipe de desenvolvimento e, diferentemente do que é dito
pela literatura pesquisada, o Scrum Master.
Foi possível identificar algumas semelhanças em como os entrevistados lidam
com intervenções ao longo do desenvolvimento da Sprint, por exemplo, o fato de que
todos

os

entrevistados

puderam

exemplificar

diferentes

situações

que

desencadearam a reavaliação das prioridades dos requisitos.
Adicionalmente, outras semelhanças também foram expostas, particularmente,
por apenas alguns entrevistados, como o caso dos entrevistados IED1, IED2 e DP1
que descreveram que nas circunstâncias de intervenções externas a repriorização de
requisitos ocorre no Sprint Backlog em desenvolvimento. No caso dos entrevistados
IED1 e DP1, o Dono do Produto é responsável pela determinação das prioridades dos
requisitos, ao passo que na organização do entrevistado IED2, tal atribuição é de
responsabilidade dos integrantes da equipe de desenvolvimento.
Por outro lado, os entrevistados IED3 e IED4 apresentaram outras noções
próximas daquilo que é evidenciado pelos pesquisadores ágeis ao indicarem que,
mesmo em casos de urgência do cliente, a reavaliação das prioridades dos requisitos
habitualmente ocorre após a finalização do Sprint Backlog em desenvolvimento,
durante as reuniões de planejamento da Sprint.
Como anteriormente, os entrevistados IED3 e IED4 também relataram critérios
utilizados para a reavaliação das prioridades que são similares aos utilizados em
outras situações habituais. Contudo, o entrevistado IED3 ressaltou que o Scrum
Master é responsável pela determinação das prioridades dos requisitos para a
organização da lista de Pendências do Produto, com base em discussões com os
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integrantes da equipe de desenvolvimento, o que evidencia uma prática incomum
quando comparada ao que é descrito pela literatura ágil pesquisada.
Por fim, o entrevistado IED4 indicou ainda a perspectiva de adoção de uma
abordagem pertinente em que é possível lidar de maneira diferenciada com estas
circunstâncias de intervenções, internas ou externas, ao revelar a possibilidade de
finalizar repentinamente a Sprint em desenvolvimento e, em seguida, realizar
novamente todas as atividades necessárias para a composição de uma nova Sprint,
com a devida consideração dos novos requisitos em relação aos demais requisitos
ainda a serem implementados.

4.2.2 Reavaliação das Prioridades de Requisitos Remanescentes de Iterações
Anteriores
QP5: O que acontece quando o tempo de desenvolvimento de uma iteração excede o
esperado e o que fazer com as funcionalidades remanescentes da iteração anterior?

Conforme descrito anteriormente, as informações da questão de pesquisa QP5
da revisão sistemática da literatura ágil foram abordadas pela 3ª seção de questões
do roteiro do estudo de caso direcionadas à investigação da reavaliação das
prioridades de requisitos no contexto de requisitos remanescentes de iterações
anteriores, apresentadas no Apêndice B, Protocolo de Coleta de Dados.

4.2.2.1 Análise Individualizada dos Relatos dos Entrevistados com a Literatura
A Análise Individualizada dos Relatos dos Entrevistados com a Literatura quanto
a Reavaliação das Prioridades de Requisitos Remanescentes de Iterações Anteriores
sucedeu-se com base na observação das interpretações dos relatos dos entrevistados
em comparação com as informações da revisão sistemática da literatura ágil.
O modelo de avaliação ilustrado na Figura 8 foi utilizado para qualificar os relatos
dos entrevistados descritos a seguir de acordo com as informações apresentadas pela
literatura ágil pesquisa relacionadas à PT3.
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Figura 8 – Modelo de Avaliação da 3ª Seção de Questões do Estudo de Caso

Q0

Q1.2
2

Q1.1

Q1.1.1.1

Q1.1.1.1.1

Q1.1.2

Q1.1.1.2
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Q2

Q1.2.1

Q1.1.1.2.1

Q3

Q1.2.2

Q1.1.1.1.2

Q1.2.3

Q1.1.1.1.3

Q1.2.4

Q1.2.5

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com o entrevistado IED1, nas circunstâncias de atraso da
implementação de requisitos, os requisitos do Sprint Backlog que não puderam ser
entregues ao término de uma Sprint são enviados de volta à lista de Pendências do
Produto (nó Q0). Essa mesma abordagem foi evidenciada pelos entrevistados IED2,
IED3, IED4 e DP1. Com isso, identificou-se que todos os entrevistados estão
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completamente em acordo, até este ponto inicial do cenário investigado, com aquilo
que é descrito pelos pesquisadores ágeis, uma vez que a literatura ágil descreve que
requisitos remanescentes do desenvolvimento de um Sprint Backlog que não puderam
ser implementados são enviados de volta a lista priorizada de Pendências do Produto.
No entanto, quando questionados sobre a maneira pela qual os requisitos
restantes das iterações anteriores são incorporados à lista de Pendências do Produto,
os entrevistados apresentaram observações diferentes (nó Q1.1).
Os entrevistados IED1, IED2 e DP1 indicaram que os requisitos remanescentes
são inseridos no começo da lista de Pendências do Produto com o intuito de serem
considerados para o desenvolvimento do próximo Sprint Backlog. (Entrevistado IED1:
"...estes requisitos que sobraram ficam mais prioritários do que aqueles vão entrar no
próximo Sprint Backlog."); (Entrevistado IED2: "...os requisitos são inseridos no
começo da lista de Pendências do Produto...porque já era uma tarefa que deveria ter
sido concluída, mas não foi feita."); (Entrevistado DP1: “...os requisitos, por assim
dizer, são empurrados de uma Sprint para o outra.”).
Por sua vez, o Entrevistado IED3 relatou informações ligeiramente distintas dos
entrevistados IED1, IED2 e DP1, embora tenha revelado que requisitos nestas
condições também são, regularmente, enviados para o começo da lista de Pendências
do Produto. (Entrevistado IED3: "Na maioria dos casos, 90% dos casos, nós não
repriorizamos, ...,porém, se este contexto está relacionado à falta de conhecimento
dos desenvolvedores, intervenções do cliente ou ainda por causa de dependência
entre os requisitos, então fazemos a repriorização ...Normalmente, o que acontece é
um atraso na implementação dos requisitos de um Sprint Backlog. Dificilmente ocorre
qualquer outra circunstância, ou imprevisto, além da demora do desenvolvimento, que
implique em uma reorganização das prioridades destes requisitos com os demais
requisitos da lista de Pendências do Produto.”).
Entretanto, o entrevistado IED4 descreveu uma perspectiva diferente dos outros
entrevistados nesta situação, ao indicar que em sua organização, ao final do
desenvolvimento de uma Sprint, o Dono do Produto sempre desenvolve uma
verificação da funcionalidade correspondente aos requisitos remanescentes com o
intuito de avaliar se ela ainda está, ou não, em concordância com os interesses da
organização do cliente, e assim, como consequência, se ainda existe certa
importância dada a estes requisitos que sobraram da iteração anterior. (Entrevistado
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IED4: “...faz todo o sentido realizar uma repriorização dos requisitos da lista de
Pendências do Produto com os requisitos remanescentes de iterações anteriores.”).
Em caso positivo, os requisitos que não foram finalizados voltam para a lista de
Pendências do Produto e são repriorizados com os requisitos subsequentes para
implementação. Isto porque, segundo o entrevistado IED4, houve situações em que
uma determinada funcionalidade foi inicialmente desenvolvida, mas ao final do
desenvolvimento da Sprint observou-se que ela já não era interessante para a
organização do cliente. Portanto, tornou-se necessário uma avaliação habitual, ao
final da implementação de um Sprint Backlog, não somente dos requisitos
remanescentes de iterações anteriores, como também dos requisitos subsequentes
da lista de Pendências do Produto. Ao identificar os requisitos relativos à
implementação da funcionalidade que poderia não ser mais conveniente para o
cliente, tais requisitos poderiam não ser mais apreciados durante a disposição dos
requisitos na lista de Pendências do Produto. Portanto, somente os requisitos que
sobrassem dessa análise é que seriam novamente avaliados para a composição do
próximo Sprint Backlog.
No cenário investigado, os relatos dos entrevistados IED1, IED2, DP1 e IED3
(em certa extensão) diferem do que é apontado pela literatura ágil pesquisada, a qual
indica claramente que os requisitos são repriorizados com os demais requisitos
subsequentes da lista de Pendências do Produto, e que, adicionalmente, também
existe uma série de critérios e técnicas que poderiam ser utilizados para tal finalidade.
Ao contrário, somente o entrevistado IED4 apresentou argumentos para a adoção da
reavaliação das prioridades dos requisitos em acordo com o que é evidenciado pela
literatura ágil pesquisada.
Adicionalmente, julgou-se pertinente também evidenciar alguns aspectos
ressaltados pelos entrevistados que apresentam justificativas relacionadas aos
comportamentos diferentes daquilo que foi indicado pela literatura ágil nesse cenário
(nó Q1.1.1.2). Para o entrevistado IED1, a inserção de requisitos remanescentes no
início da lista de Pendências do Produto coincide com a concepção na qual se o Dono
do Produto já havia realizado uma avaliação das prioridades dos requisitos durante a
composição da lista inicial de Pendências do Produto, então não existe a necessidade
de novas alterações na ordenação dos requisitos. Segundo o entrevistado IED1,
requisitos nessas condições já haviam sido priorizados em um momento no passado
e, por consequência, considerados mais prioritários do que os demais requisitos
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subsequentes da lista de Pendências do Produto. Portanto, suas prioridades não
precisavam ser alteradas. Além disso, esse entrevistado relata ainda que essa
estratégia tem sido empregada unicamente em atrasos na implementação de
requisitos anteriores, reforçando que uma vez que estes requisitos já eram esperados
de serem anteriormente finalizados, eles deveriam ser primeiramente selecionados
para a composição do próximo Sprint Backlog, durante a reunião de planejamento da
próxima Sprint. (Entrevistado IED1: "...como o Dono do Produto já fez a avaliação do
que é importante ou não para o Backlog, essas tarefas já eram mais importantes e,
por isso, entraram no Sprint Backlog...elas não são reavaliadas, elas são
simplesmente tratadas com a mesma importância e são incluídas no próximo Sprint.").
Esse mesmo ponto de vista foi exposto pelos entrevistados IED2, IED3 e DP1,
de que nestas circunstâncias os requisitos são considerados como mais prioritários
perante aos demais requisitos na lista de Pendências do Produto (Entrevistado IED2:
"...se os requisitos voltam para o Backlog estes têm maior prioridade do que os
requisitos que estavam lá."); (Entrevistado IED3: "...isso porque uma vez que já
estávamos desenvolvendo tais requisitos na Sprint atual, isto significa que os outros
requisitos a serem implementados na próxima Sprint têm prioridades mais baixas do
que os requisitos atuais...por isso, estes requisitos entram na lista de Pendências do
Produto com prioridade alta...precisamos finalizar a implementação destes requisitos
para dar continuidade ao desenvolvimento dos próximos requisitos.").
Para o entrevistado DP1, normalmente isso tem sido adotado porque, em
primeiro lugar, considera-se que a prioridade do requisito remanescente é maior do
que dos outros requisitos que estão na lista de Pendências do Produto e, em segundo
lugar, na visão de sua empresa, não valeria a pena cancelar a implementação do
requisito e retomá-la futuramente, podendo assim se expor ao risco do retrabalho
quanto à implementação dos requisitos. (Entrevistado DP1: “...normalmente os
requisitos já são considerados para serem incluídos na próxima Sprint, com
prioridades mais altas do que qualquer outros itens subsequentes que já estavam na
lista de Pendências do Produto...Isso é considerado um comportamento padrão da
organização, ...não fazer isso é uma exceção.”).
Com base nessas informações, foi possível identificar pelos relatos dos
entrevistados IED1, IED2 e DP1 que nessas circunstâncias não existe, em certa
medida, a devida consideração das prioridades dos requisitos remanescentes da
iteração anterior em comparação com os demais requisitos da lista de Pendências do
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Produto, ao final da Sprint. Com isso, não foi evidenciada certa apreciação do
momento temporal em que esse conjunto de requisitos pendentes de uma iteração
deveria ser analisado com aquilo que ainda falta ser implementado, mas sim a
preocupação de que, de acordo com os próprios entrevistados, esses requisitos sejam
assertivamente incorporados no próximo Sprint Backlog. Ao que parece, a inclusão
desses requisitos remanescentes no próximo Sprint Backlog acontece de maneira
dinâmica, e dada como certa pela equipe de desenvolvimento, uma vez que os
entrevistados, praticamente, nem se atentaram formalmente em descrever que os
requisitos remanescentes são enviados para o começo da lista de Pendências do
Produto, mas que tais requisitos já são definitivamente incluídos no próximo Sprint
Backlog.
Conforme indicado pelo entrevistado IED2, requisitos nestas circunstâncias são,
inevitavelmente, incluídos no próximo Sprint Backlog. Os entrevistados IED1, IED2 e
DP1 reforçaram que não existe um contexto específico para a tomada dessa decisão
sobre a inclusão de requisitos para o início da lista de Pendências do Produto, e que
isto comumente acontece nestas circunstâncias. (Entrevistado DP1: “...o que
normalmente acontece é apenas uma revisão das prioridades dos requisitos para
implementação que já estavam na lista de Pendências do Produto e prontos para
compor o próximo Sprint Backlog, porém não considerando os requisitos
remanescentes que seriam incorporados no começo da Sprint.”). Adicionalmente,
estes mesmos entrevistados expõem que a abordagem para o tratamento dos
requisitos focaliza na perspectiva de não atrasar aquilo o que já deveria ter sido
concluído, sem uma reavaliação habitual das prioridades dos requisitos ao final do
desenvolvimento de uma Sprint.
Em continuidade, o entrevistado IED3 ressalta que a reavaliação das prioridades
dos requisitos não acontece porque, em geral, isto ocorre em casos de uma estimação
de tempo de desenvolvimento inapropriada atribuída pela equipe de desenvolvimento
e, assim, sua equipe não reconhece que a repriorização de requisitos é necessária
nestas circunstâncias (Entrevistado IED3: "...este cenário é comum, ...nós
simplesmente acordamos que se em uma determinada Sprint alguma funcionalidade
não deu tempo de ser implementada, seus requisitos remanescentes já entram na
próxima Sprint.").
Ainda assim, todos estes entrevistados reconheceram que ao incluir requisitos
remanescentes de um Sprint Backlog diretamente na próxima Sprint sem avaliar
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novamente suas prioridades impacta, diretamente, no planejamento esperado para a
entrega das versões programadas do projeto.
Por sua vez, o entrevistado IED4 descreveu que a reavaliação das prioridades
dos requisitos é corriqueira, independentemente da circunstância que resulta em
requisitos remanescentes do Sprint Backlog (nó Q1.1.1.1). Então, ao final de uma
Sprint, sempre se desenvolve uma análise para verificar se a funcionalidade
correspondente aos requisitos remanescentes ainda está em concordância com os
interesses da organização do cliente. Como consequência, ele revela que se ainda
existe certa importância dada a estes requisitos que sobraram da iteração anterior,
eles voltam para a lista de Pendências do Produto e são repriorizados com os demais
requisitos pendentes de implementação.
Além disso, o entrevistado IED4 apresentou que, com relação aos critérios
utilizados para a reavaliação de prioridades (nó Q1.1.1.1.1), os mesmos elementos
são utilizados conforme indicados nos contextos anteriores da repriorização de
requisitos. Por exemplo, o valor de negócio para o cliente, a medição do valor
financeiro atrelado aos interesses do negócio e a complexidade dos requisitos para o
desenvolvimento da aplicação; de maneira que todos eles focalizem no atendimento
às complicações enfrentadas pelo cliente quanto a utilização do sistema em
desenvolvimento (nó Q1.1.1.1.2).
Quanto à responsabilidade da disposição dos requisitos na lista de Pendências
do Produto (nó Q1.1.1.2.1), de acordo com os entrevistados IED1 e o DP1, o Dono do
Produto é sempre o encarregado pela determinação da ordem cronológica de
implementação dos requisitos, durante a reunião de planejamento da Sprint.
Adicionalmente, o entrevistado DP1 revela que nessas circunstâncias o Dono do
Produto tem grande apoio da equipe de desenvolvimento para obter informações
sobre o progresso do desenvolvimento dos requisitos remanescentes do Sprint
Backlog, como por exemplo, se, ou mesmo até que ponto, os requisitos que sobraram
da iteração anterior já haviam sido implementados. Essa mesma consideração foi
apresentada pelo entrevistado IED4 (nó Q1.1.1.1.3). Em contrapartida, os
entrevistados IED2 e IED3 indicam que, atualmente, os Donos do Produto de suas
organizações não participam da reavaliação das prioridades dos requisitos na lista de
Pendências do Produto. No caso do entrevistado IED2, ele ressalta que a equipe de
desenvolvimento como um todo é quem detém a responsabilidade da consideração
dos requisitos remanescentes de implementação para o começo da lista de
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Pendências do Produto. Já o entrevistado IED3 descreve que a tomada de decisão
em incluir tais requisitos no início da lista de Pendências do Produto é de
responsabilidade do Scrum Master, que atua muito próximo da equipe de
desenvolvimento.
Como argumentação, os entrevistados IED2 e IED3 indicam que pelo fato de
existirem em suas organizações uma considerável participação da equipe de
desenvolvimento em diferentes condições do projeto, não limitadas, às vezes, a
problemas de implementação, isto faz com que os integrantes da equipe de
desenvolvimento tenham, em sua percepção, tanto conhecimento do projeto em geral
quanto o Dono do Produto. Dessa maneira, de acordo com os seus relatos, a
consideração de requisitos nessas condições, mesmo que por indivíduos que não têm
o papel específico do Dono do Produto, tem resultado em um processo de tomada de
decisão apropriado para a disposição dos requisitos para implementação em projetos
de suas organizações.
De acordo com estes relatos, somente os entrevistados IED1, IED4 e DP1
apresentaram informações condizentes com o que é descrito pela literatura, que indica
ser o Dono do Produto o detentor da responsabilidade pela disposição dos requisitos
na lista de Pendências do produto, ao passo que os entrevistados IED2 e IED3
descreveram informações distintas, ao indicar que esta atribuição é direcionada à
equipe de desenvolvimento e ao Scrum Master, respectivamente.
Quando questionado se a nova disposição dos requisitos na lista de Pendências
do Produto é apresentada a organização do cliente (nó Q1.1.2), o entrevistado DP1
revelou que a organização dos requisitos é sempre demostrada, informando tudo
aquilo o que foi possível, ou não, de ser desenvolvido ao longo do desenvolvimento
da Sprint. Isso porque durante as reuniões de revisão da Sprint ou havia um
representante do cliente presente, ou ainda, o Dono do Produto informava a
organização do cliente sobre os resultados logo em seguida ao término da Sprint.
Adicionalmente, em sua visão, quem realmente utiliza o Scrum e segue o princípio de
manter o cliente sempre consciente daquilo o que está acontecendo, informar o atraso
do desenvolvimento do Sprint é inevitável. Contudo, em empresas que utilizam o
Scrum apenas internamente e não mantêm o contado direto com o cliente, isso não
acaba sendo percebido, uma vez que nestes casos o cliente não tem noção do que
acontece ao longo do desenvolvimento dos Sprint Backlogs, mas simplesmente de
uma lista de requisições e uma data acordada em que tais tarefas serão entregues.
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Não existe uma visibilidade do que acontece desde o início da implementação até a
data da entrega.
O entrevistado DP1 também descreveu que a organização do cliente não tem
participação relevante nestas circunstâncias (nó Q2). Segundo ele, normalmente, é o
Dono do Produto quem realmente acaba tomando essas decisões sobre as alterações
na lista de Pendências do Produto e, em poucas vezes, o cliente lembra-se de algum
requisito importante que deveria ter sido implementado. Isso pode ocasionar alguns
questionamentos que podem levar a uma negociação do Dono do Produto com o
cliente. Contudo, em geral, não existe uma atuação da organização do cliente perante
estas situações.
Ainda segundo o entrevistado DP1, ao considerar atrasos da implementação de
Sprint Backlogs, apenas certas informações são notificadas à organização do cliente
(nó Q3). De acordo com ele, aquilo que realmente é informado para o cliente nestas
situações é o atraso da implementação da Sprint (a demora do desenvolvimento da
funcionalidade em si), porém nenhuma informação a respeito das causas de tais
circunstâncias, ou ainda, quais seriam os requisitos relacionados a funcionalidade que
não puderam ser finalizados. Dessa maneira, existe somente uma preocupação por
parte da equipe ágil ao informar o andamento do projeto para a organização do cliente
seguindo uma visão geral do desenvolvimento, sem a atenção detalhada para aquilo
que deveria ter sido feito ao longo do desenvolvimento da funcionalidade. Assim,
somente quando um representante da organização do cliente participa das reuniões
de revisão da Sprint é que a organização do cliente é de fato informada em maiores
detalhes sobre quais requisitos da funcionalidade estavam atrasados ou que ainda
foram parcialmente implementados. Do contrário, o detalhamento das situações não
é informado de maneira alguma pela organização de desenvolvimento.
Para demonstrar o julgamento da pesquisa atribuído aos relatos dos
entrevistados descritos anteriormente com relação às informações obtidas da
literatura ágil, uma avaliação baseada em ponderações foi elaborada na Tabela 8,
com base na derivação da escala Likert descrita anteriormente.
Tabela 8 – Avaliação da 3ª Seção de Questões baseada na Escala Likert
Questões
Entrevistados
QX
IED1
IED2
IED3
IED4
Q0
AC
AC
AC
AC
Q1.1
NAC
NAC
NAP
AC
Q1.1.1.1
N
N
N
AC

DP1
AC
NAC
N
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Q1.1.1.1.1
N
Q1.1.1.1.3
N
Fonte: Elaborado pelo autor.

N
N

N
N

AC
AC

N
N

Com base nas informações da Tabela 8, julgou-se que a PT3, relacionada a
requisitos remanescentes de iterações anteriores deveria ser classificada como não
atendida parcialmente (NAP) conforme os preceitos da literatura ágil.
Essa qualificação resultou dos relatos dos entrevistados de que, nessas
circunstâncias, os requisitos voltam para a lista de Pendências do Produto (nó Q0 da
Figura 8), da mesma forma como indicado pela literatura. Contudo, somente um dos
participantes, o entrevistado IED4, claramente identificou que esses requisitos, de
fato, são repriorizados com outros requisitos da lista de Pendências do Produto antes
de uma nova Sprint ser iniciada (nó Q1.1), em concordância com aquilo que é dito
pelos pesquisadores ágeis.
Em seguida, conforme indicado por alguns dos entrevistados, uma vez que a
repriorização de requisitos não é adotada, a trajetória seguida pelas questões a serem
indagadas aos entrevistados IED1, IED2, IED3 e DP1 foi direcionada ao nó em cor
vermelha (Q1.1.1.2), e por isso, as questões Q1.1.1.1, Q1.1.1.1.1, Q1.1.1.1.3 não
foram respondidas por esses participantes, pois estão diretamente relacionadas à
aspectos ligados a como a repriorização de requisitos acontece, como indicado pela
literatura ágil. Assim, devido ao fato de que somente o entrevistado IED4 revelou que
a repriorização de requisitos é adotada por sua organização, este participante foi o
único a ser direcionado ao caminho indicado pela questão Q1.1.1.1, podendo então
prover informações de como a reavaliação das prioridades dos requisitos tem sido
empregada.

4.2.2.2 Análise Cruzada dos Relatos dos Entrevistados
Com base nas informações descritas anteriormente, foi possível identificar
algumas semelhanças em como os entrevistados IED1, IED2, IED3 e DP1 lidam com
circunstâncias de atraso da implementação de requisitos devido ao tempo excedido
de uma Sprint. De acordo com os seus relatos, esses entrevistados descreveram que
os requisitos remanescentes de um Sprint Backlog são corriqueiramente transmitidos
de volta à lista de Pendências do Produto. Contudo, nenhum dos entrevistados indicou
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que adota alguma abordagem que envolva uma consideração apropriada para a
reavaliação das prioridades dos requisitos nessas situações e, por consequência,
nenhum critério ou técnica é utilizada para a repriorização de requisitos. Tudo indica
que todos eles, simplesmente, seguem o princípio de considerar os requisitos com as
mesmas prioridades que fizeram com que tais requisitos fossem primeiramente
selecionados para a implementação. Vale ressaltar ainda que foi perceptível a noção
de que a importância dada a cada um desses requisitos se mantém, mesmo com o
passar do tempo, até, efetivamente, a sua finalização.
Adicionalmente, também foi possível identificar uma diferença no modo de
atuação de suas organizações nesse cenário específico da reavaliação das
prioridades dos requisitos. Além de não existir uma repriorização dos requisitos, mas
somente uma contemplação, particularmente “intuitiva” para os entrevistados, de que
os requisitos remanescentes de iterações serão certamente considerados o próximo
Sprint Backlog, foi apresentado que nas organizações dos entrevistados IED1 e DP1
tal atividade fica a cargo do Dono do Produto, enquanto na organização do
entrevistado IED2, é a equipe de desenvolvimento que detém esta responsabilidade.
Por sua vez, o entrevistado IED3 relatou que, em sua organização, isto fica a cargo
do Scrum Master, em conjunto com os integrantes da equipe de desenvolvimento.
Em contrapartida, também foi evidenciada uma perspectiva distinta desses
relatos, em que o entrevistado IED4 revela que sua organização emprega uma
abordagem mais próxima do que é descrito pela literatura, em oposição ao que foi
indicado pelos outros entrevistados, de que a reavaliação das prioridades dos
requisitos ocorre habitualmente quando sobram requisitos das iterações anteriores,
cuja responsabilidade é atribuída ao Dono do Produto.

4.3 Discussão dos Resultados das Análises Parciais

De acordo com os resultados obtidos da PT1, referente a situações habituais em
que a reavaliação das prioridades dos requisitos é necessária, constatou-se que, em
uma avaliação geral dos entrevistados, eles atenderam parcialmente (AP) ao que foi
descrito pelos pesquisadores ágeis.
Com os relatos dos entrevistados pode-se notar que, em comparação com as
evidências obtidas da literatura ágil pesquisada, podem existir diferentes
circunstâncias que implicam a necessidade da reavaliação das prioridades dos
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requisitos na lista de Pendências do Produto durante as reuniões de planejamento da
Sprint, e que critérios para a determinação das prioridades são, de fato, aplicados.
Além disso, os entrevistados realçaram uma perspectiva que diverge do que é
enfatizado pela literatura ágil: o destaque evidenciado aos integrantes da equipe de
desenvolvimento como participantes ativos na tomada de decisão sobre as
prioridades dos requisitos, além do Dono do Produto. Nesse sentido, pode-se ainda
inferir que, em certa medida, a figura do Dono do Produto como o principal, ou mesmo
o único, responsável pela determinação da ordenação dos requisitos na lista de
Pendências do Produto, em concordância com os interesses do cliente, pode não ser
aplicável em todas as organizações que utilizam o framework Scrum. A indicação do
envolvimento dos integrantes da equipe de desenvolvimento para tal responsabilidade
sobre as decisões de prioridades dos requisitos já foi anteriormente indicada por
alguns pesquisadores ágeis. Mas, ter envolvimento não significa ser responsável.
Além disso, a designação do Scrum Master para tal finalidade demonstra um cenário
incompatível com o que é relatado pela literatura examinada na pesquisa sistemática.
De acordo com os resultados obtidos da PT2, referente a intervenções que
possam acontecer ao longo do desenvolvimento de uma Sprint, examinou-se que, em
uma avaliação geral dos entrevistados, eles não atenderam parcialmente (NAP) ao
que foi descrito pelos pesquisadores ágeis.
Com base nos relatos dos entrevistados pode-se notar que a maioria das
organizações de desenvolvimento analisadas segue uma perspectiva de atender as
intervenções externas do cliente sempre que possível e, portanto, tendem a cometer
violações do Sprint Backlog em desenvolvimento, interferindo na implementação
acordada da Sprint. Isto evidencia que, possivelmente, não existe uma atenção
apropriada quanto à estabilidade do Sprint Backlog, conforme definido nas reuniões
de planejamento da Sprint.
Finalmente, evidencia-se ainda que o relato do entrevistado IED4 indicou uma
abordagem adicional que não foi identificada pela literatura ágil pesquisa. Ele
descreveu que é possível também adotar uma prática alternativa para lidar com as
circunstâncias de intervenções externas: a definição repentina de uma nova Sprint
não planejada. Para isso, uma nova reunião de planejamento da Sprint é desenvolvida
e, consequentemente, um novo Sprint Backlog é definido com base nas novas
necessidades do cliente. Ao considerar a perspectiva temporal do andamento de uma
Sprint, uma vez que ela é subitamente finalizada devido a consideração de novos
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requisitos durante o desenvolvimento de um Sprint Backlog, isso, conceitualmente,
não implica no que é evidenciado pelos pesquisadores ágeis, pelo fato de que, na
prática, como a Sprint em questão já não existe mais, o Sprint Backlog relacionado
não é violado. Porém, vale ressaltar que, para o julgamento da pesquisa, ainda que
esta estratégia seja interessante para o gerenciamento das entregas programadas
dos requisitos nas Sprints, isso interfere no prosseguimento do Sprint Backlog
anteriormente definido.
De acordo com os resultados obtidos da PT3, referente à manipulação dos
requisitos,

em

situações

em

que

existem

requisitos

remanescentes

do

desenvolvimento de um Sprint Backlog, determinou-se que, em uma avaliação geral
dos entrevistados, eles não atendem parcialmente (NAP) ao que foi descrito pela
literatura ágil pesquisada.
Adicionalmente, torna-se importante enfatizar que a literatura ágil descreve a
questão em aberto de que não está claro de que maneira as prioridades dos requisitos
são determinadas perante as circunstâncias de requisitos remanescentes de iterações
anteriores. Dessa maneira, os pesquisadores não descrevem, ao certo, se existem
diferentes contextos em que a reavaliação das prioridades poderia, ou não, ser
considerada nas circunstâncias de requisitos remanescentes de iterações anteriores,
indicando somente que tais requisitos são repriorizados. Com base nos relatos dos
entrevistados, foi identificada a tendência de que podem haver condições adversas
ao longo do processo de desenvolvimento que não exijam uma reavaliação das
prioridades de todos requisitos e, assim, julga-se poder evidenciar, de maneira geral,
a existência de certa consideração inadequada das prioridades dos requisitos.
Por exemplo, em condições da estimação inapropriada do tempo de
desenvolvimento das Sprints, requisitos remanescentes de um Sprint Backlog anterior
são, na maioria dos casos, considerados mais prioritários do que os demais requisitos
ainda a ser implementados. Contundo, acredita-se que, mesmo em condições de
falhas da mensuração do tempo de desenvolvimento, as prioridades de todos
requisitos pendentes de implementação precisam ser devidamente avaliadas.
Por fim, supõe-se que a literatura pesquisa estava, de certa forma, limitada pelo
fato de não considerar diferentes aspectos ao longo do desenvolvimento que
poderiam evidenciar situações em que a repriorização de requisitos não é necessária.
Finalmente, com base nos resultados obtidos do estudo de caso, o desfecho
deste trabalho apresentado na próxima seção 5, Conclusão, reflete as conclusões
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gerais do trabalho que contemplam uma avaliação das informações obtidas das duas
análises qualitativas parciais, separadamente, descritas nesta seção, de acordo com
dois panoramas:
•

(i) em que medida a conduta adotada pelos entrevistados está em
conformidade com as proposições teóricas da repriorização de requisitos
provenientes da literatura ágil;

•

(ii) em que medida os procedimentos adotados pelos entrevistados para a
repriorização de requisitos na prática são similares entre si.

4.4 Avaliação das Ameaças à Validade dos Resultados

Para a avaliação de possíveis ameaças à validade das observações do estudo
de caso, quando a pesquisa exploratória qualitativa foi planejada e executada, a
principal questão atendida ao avaliar a validade de seus resultados foi: em que medida
a experiência descrita pelos profissionais ágeis selecionados quanto ao momento da
reavaliação da prioridade dos requisitos pode ser considerada representativa de suas
organizações? Então, foi desenvolvida uma reflexão para cada um dos itens do
esquema de avaliação para julgar a qualidade da pesquisa definidos por Yin (2003),
identificados como: (i) validade de construção, (ii) validade interna e (iii) validade
externa.

4.4.1 Validade de Construção

Com relação à validade da construção, é possível indicar que foram utilizadas
múltiplas fontes de evidência para a investigação da reavaliação das prioridades dos
requisitos, referentes aos trabalhos de pesquisas anteriores, para o desenvolvimento
do referencial teórico, das questões de pesquisa da revisão sistemática e da
elaboração do estudo de caso. Adicionalmente, foi elaborado um protocolo para
orientar o processo de coleta de dados por intermédio de seções de questões do
estudo de caso servindo de roteiro para a execução das sessões de entrevista com
profissionais ágeis.
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Para minimizar as potencias polarizações do pesquisador quanto à construção
da validade do estudo de caso, foram seguidas algumas das recomendações de Yin
(2003) a fim de estabelecer uma cadeia de evidências da pesquisa. Por exemplo, o
fato de que, ao longo do estudo de caso considerou-se participantes com diferentes
papéis e níveis de experiência dentro das organizações em estudo, para atender às
sessões de entrevista. Tal circunstância propiciou que o mesmo fenômeno em estudo,
a repriorização de requisitos no framework Scrum, pudesse ser avaliado sob
diferentes perspectivas (Patton, 1999). Isso faz com que a estruturação da pesquisa
se aproxime de uma triangulação dos dados, uma vez que várias fontes de evidências
puderam fornecer, essencialmente, várias avaliações do tema em estudo.
A escolha dos participantes para o estudo de caso poderia também representar
uma ameaça à validade dos resultados, uma vez que o autor confiou em sua rede de
contatos profissionais como meio de estabelecer contato com indivíduos, dentre os
quais alguns foram selecionados para serem entrevistados. Embora considera-se que
os participantes entrevistados atenderam à pesquisa de maneira adequada, seus
relatos não podem ser considerados representativos de todas as maneiras possíveis
em que a reavaliação das prioridades dos requisitos é aplicada em projetos ágeis.
Todavia, considera-se que as conclusões obtidas mantêm se válidas para o escopo
da pesquisa no cenário do Scrum.

4.4.2 Validade Interna

Com relação à validade interna, torna-se importante ressaltar o reconhecimento
da vulnerabilidade intrínseca da pesquisa com base na técnica de entrevistas, uma
vez que elas foram orientadas pelo pesquisador e, por conseguinte, presume-se que
existe uma ameaça remanescente à acurácia do que os entrevistados disseram ao
longo das sessões de entrevista. Isto porque um entrevistado pode não ter
compreendido uma questão, ou pode não tê-la respondido honestamente.
Contudo, acredita-se que neste estudo de caso essa ameaça foi reduzida porque
o pesquisador desenvolveu um roteiro com base em seções de questões que eram
complementares umas às outras, no que diz respeito ao processo de desenvolvimento
em projetos ágeis utilizando o framework Scrum. Além disso, cada sessão de
entrevista, para cada uma das seções de questões do roteiro do estudo de caso, foi
transcrita e, por consequência, cada relato dos entrevistados tornou-se disponível
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para fins de informações de referência, que reduziram assim a ameaça da
incompreensão dos dados por parte do pesquisador.
Finalmente, deve-se considerar também a possibilidade de que o pesquisador
pode ter orientado o processo de coleta de dados segundo suas próprias tendências,
ou ideias pré-concebidas, como também a preocupação de relações causais em que
em estudos baseados em entrevistas o pesquisador pode influenciar o entrevistado.
Para contestar essa ameaça, especial atenção foi concedida pelo pesquisador para
conduzir as sessões de entrevista de tal maneira que o entrevistado se sentisse
confortável ao responder as questões, e não as evitasse. Tal circunstância resultou
em um ambiente mais apropriado para os entrevistados, aumentando assim as
chances de se obter respostas sinceras, ao invés de respostas que visavam satisfazer
as expectativas do pesquisador.

4.4.3 Validade Externa

Com relação à validade externa, é possível evidenciar que, apesar do trabalho
não ter permitido a generalização dos resultados, a pesquisa foi assegurada pelo
desenvolvimento de um estudo de caso com diferentes unidades de análise que
possibilitaram a comparação dos resultados em busca de similaridade e diferenças,
tanto com relação ao referencial teórico obtido pela revisão sistemática da literatura
ágil, como também com relação aos distintos relatos dos entrevistados.
Contudo, devido ao cenário de limitações de recursos da presente pesquisa,
reconhece-se que os resultados obtidos são inerentes a impossibilidade de ampliar o
número de participantes entrevistados nos diferentes papéis descritos pelo framework
Scrum. Mesmo assim, considera-se que, em uma visão geral, deva existir uma certa
propensão de que os resultados obtidos também possam ser observados em
contextos da reavaliação das prioridades dos requisitos semelhantes àqueles
identificadas pelos entrevistados, em organizações comprometidas com as práticas
ágeis em seus modelos de desenvolvimento e entrega de software. Além disso,
considera-se que as informações da repriorização de requisitos no framework Scrum
destacadas neste trabalho são consideradas importantes de serem evidenciadas, uma
vez que se presume que cada vez mais organizações venham aderir a práticas ágeis
no futuro.
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À luz deste cenário, Seddon e Scheepers (2012) indicam que se as forças dentro
de uma organização que impulsionassem a um comportamento observado são
prováveis de existir em outras organizações, é provável que aquelas outras
organizações também irão demonstrar comportamentos similares. Segundo essa
perspectiva, presume-se então que organizações que também adotem os princípios
ágeis, particularmente as que utilizam o framework Scrum para o desenvolvimento de
software, são mais prováveis de avaliar as conclusões deste trabalho como relevantes
e úteis. Entretanto, assume-se o fato de que pesquisas adicionais são necessárias a
fim de produzir novas evidências para avaliar em que dimensão os resultados obtidos
também são observados em outras organizações.
Por fim, julga-se relevante tentar compreender a realidade das organizações de
desenvolvimento de software e os mecanismos que regem os princípios ágeis
relacionados ao tratamento de requisitos em projetos ágeis. Dessa maneira, o
conhecimento relacionado à prática da reavaliação das prioridades dos requisitos
pode ajudar adeptos do framework Scrum a obter percepções diferenciadas e, por
consequência, idealizar expectativas realísticas no ambiente ágil de desenvolvimento
de software.
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5 CONCLUSÃO
Esta seção apresenta a conclusão do trabalho, iniciando com uma breve
retrospectiva dos principais resultados obtidos do estudo de caso enfatizando os
objetivos que foram alcançados. Em seguida, apresentam-se as conclusões gerais,
contribuições práticas, limitações do trabalho e, finalmente, propostas e sugestões de
futuros trabalhos.

5.1 Retrospectiva

Para atender ao primeiro objetivo deste trabalho, um estudo de caso foi realizado
com profissionais ágeis nos papéis e responsabilidades das entidades definidas no
framework Scrum do Dono do Produto e integrantes da Equipe de Desenvolvimento.
O estudo de caso foi elaborado com base na técnica de entrevistas, utilizando um
questionário de perguntas a respeito da reavaliação das prioridades dos requisitos no
framework Scrum, segundo o quadro conceitual adquirido no decorrer da pesquisa por
meio de uma revisão sistemática da literatura ágil, com o objetivo de investigar a
adoção da repriorização de requisitos por profissionais ágeis ao longo do processo de
desenvolvimento de software.
Em seguida, por meio de uma análise comparativa foi possível demonstrar
similaridades e diferenças na prática da reavaliação das prioridades dos requisitos
pesquisadas na revisão sistemática da literatura, conforme acontece na prática
segundo os relatos dos entrevistados. Com isso, as informações coletadas dos relatos
dos entrevistados tornaram-se relevantes para esse campo de pesquisa, dado que
tais informações podem servir de insumos, tanto para outros profissionais, como
também para pesquisadores ágeis, para novas investigações de práticas ágeis em
diferentes contextos de projetos. Finalmente, a análise dos resultados possibilitou a
elaboração de hipóteses a respeito da prática da repriorização de requisitos no
framework Scrum.

5.2 Conclusões Gerais

O presente trabalho permitiu identificar tendências da repriorização de requisitos
no framework Scrum apontadas pelos resultados do estudo de caso, levando em
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consideração os níveis de atendimento, avaliados ao longo da pesquisa, dos preceitos
descritos pela literatura ágil em comparação com os relatos dos entrevistados sobre
a vivência prática no framework Scrum. Contudo, essas linhas de tendências estão
delimitadas por restrições da pesquisa em campo.
Tais limitações decorrem de duas questões principais atreladas às ameaças ao
desenvolvimento do estudo de caso: (i) a determinação de um conjunto limitado do
universo de organizações de software que utilizam o framework Scrum, devido à
restrição de recursos da presente pesquisa; e (ii) a seleção de entrevistados que
fornecessem relatos efetivamente representativos sobre aquilo que acontece em suas
organizações, no decorrer das sessões de entrevista.
Apesar disso, mesmo à luz dessas ameaças da pesquisa, julga-se que há certa
compensação para alcançar os propósitos do trabalho, visto que ao longo do estudo
de caso foram utilizadas múltiplas fontes de evidência para a investigação da
repriorização de requisitos, refletidas pela participação de indivíduos com diferentes
papéis, responsabilidades e níveis de experiência, selecionados de organizações de
software distintas que utilizam o framework Scrum. Tal circunstância possibilitou que
o tema em estudo pudesse ser avaliado sob diferentes perspectivas.
Adicionalmente, ao revisar os resultados do estudo de caso, também é possível
acrescentar que as tendências apresentadas são reforçadas pela existência de certo
grau de comunalidade entre os relatos dos entrevistados, evidenciados por
determinadas circunstâncias em que a mesma conduta é empregada por mais de um
indivíduo ao longo de desenvolvimento de software. Por exemplo, a exemplificação de
critérios similares utilizados para a reavaliação das prioridades dos requisitos.
Com relação à PT1, que evidencia que a repriorização de requisitos acontece
durante as reuniões de planejamento da Sprint, apenas no começo de cada Sprint
(LARMAN, 2008) (SCHWABER, 2004), pode-se constatar que existem quatro
diferentes circunstâncias ao longo do processo de desenvolvimento que podem
desencadear a reavaliação das prioridades dos requisitos: (i) quando o cliente define
uma nova necessidade que implica a adição ou remoção de requisitos da lista de
Pendências do Produto; (ii) quando a falta de alguma informação interrompe o
prosseguimento

da
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dos
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subsequentes conforme esperado; (iii) quando a implementação de requisitos de um
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implementação de Sprints anteriores e (iv) quando requisitos subsequentes de
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implementação em Sprints futuras se tornam, inesperadamente, mais prioritários do
que os demais requisitos anteriores na lista de Pendências do Produto.
Dessa maneira, julga-se que a repriorização de requisitos, conforme o
entendimento do presente trabalho com relação as concepções da literatura ágil que
a definem como um problema temporal da priorização de requisitos que se torna
evidente após o início da implementação dos Sprint Backlogs do projeto, tende a ser
adotada pelas organizações ágeis.
No que diz respeito aos critérios e técnicas utilizados para a reavaliação das
prioridades dos requisitos, pode-se perceber que diferentes fatores são empregados
pelas organizações de software, como por exemplo: (i) o valor de negócio para o
cliente; (ii) a estimativa de esforço de desenvolvimento; (iii) a dependência entre os
requisitos; (iv) o valor financeiro agregado aos interesses do negócio; (v) o valor
negativo (que se refere a noção de danos para o cliente ocasionados pela finalização
incompleta dos requisitos); e (vi) a complexidade dos requisitos para o
desenvolvimento da aplicação. Entretanto, ao que parece, técnicas de repriorização
de requisitos não são habitualmente utilizadas para tal finalidade, visto que nenhum
dos entrevistados apresentou algum procedimento diferente da consideração de
elementos para a tomada de decisão sobre as prioridades dos requisitos.
Com relação à PT2, que evidencia que após o início de uma Sprint, nenhuma
repriorização de requisitos ocorre durante as reuniões diárias do Scrum, uma vez o
Sprint Backlog é fixado e não alterado até o final da Sprint (LARMAN, 2008)
(SCHWABER, 2004), pode-se examinar que no contexto de intervenções, a pesquisa
expôs que o cenário de intervenções externas foi o mais comumente identificado pelos
entrevistados. Com base nos relatos da maioria dos participantes, tornou-se clara a
tendência contrária à descrita pela literatura ágil quanto a confirmação de que um
requisito pode ser diretamente incluído no começo de um Sprint Backlog em
desenvolvimento quando requisitado pelo cliente, sem ao menos ocorrer uma
merecida consideração de seu momento atual no projeto perante os demais
requisitos, durante a reunião de planejamento das Sprints.
O cenário evidenciado por um dos profissionais entrevistados indica uma
situação em que um requisito exigido pelo cliente, e considerado como de maior
prioridade, não foi enviado primeiramente à lista de Pendências do Produto para que
sua prioridade pudesse ser reavaliada perante os demais requisitos subsequentes na
reunião de planejamento da Sprint, mas sim inserido diretamente no Sprint Backlog,
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ainda em desenvolvimento. Tal ação diverge do que é informado pela literatura ágil,
visto que durante o desenvolvimento de uma Sprint nenhuma repriorização de
requisitos ocorre durante as reuniões diárias do Scrum, uma vez o Sprint Backlog é
fixado e não alterado até o final da Sprint.
Adicionalmente, ainda neste contexto, destaca-se a empregabilidade de uma
solução alternativa para o tratamento de requisitos nessas circunstâncias indicado por
um outro entrevistado. Ela resume se ao encerramento súbito da Sprint em
desenvolvimento seguido pela reformulação de uma nova Sprint, com a finalidade de
que todos os requisitos subsequentes de implementação, compreendidos pelos (i)
requisitos remanescentes de implementação da Sprint; (ii) requisitos que ainda estão
na lista de Pendências do Produto; e (iii) novos requisitos solicitados pelo cliente;
possam ser devidamente apreciados em uma reavaliação de suas prioridades para a
composição de um novo Sprint Backlog.
Com relação à PT3, que evidencia que ao final de uma Sprint, requisitos
remanescentes do desenvolvimento de um Sprint Backlog que não puderam ser
implementados são enviados de volta à lista priorizada de Pendências do Produto e
são repriorizados antes de uma nova Sprint ser iniciada (RACHEVA et al., 2010b),
pode-se observar a tendência de que ao final do desenvolvimento de uma Sprint, os
requisitos que não puderam ser finalizados, como consequência de uma estimativa
inadequada

do
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desenvolvimento

despendido

pela

equipe

de

desenvolvimento para a conclusão do Sprint Backlog, são enviados de volta para o
início da lista de Pendências do Produto.
Conforme evidenciado pela maioria dos entrevistados, uma vez que as
prioridades dos requisitos são determinadas, anteriormente ao seu desenvolvimento
em uma Sprint, mesmo que estes requisitos não possam ser finalizados, eles voltam
para o começo da lista de Pendências do Produto, pois suas prioridades não são mais
alteradas, isto é, estas não são novamente avaliadas com as prioridades dos demais
requisitos na lista de Pendências do Produto. Portanto, nesse cenário percebeu-se a
existência da particularidade da estabilização das prioridades dos requisitos
referenciada nas situações em que existem requisitos remanescentes devido ao
tempo excedido da Sprint. Adicionalmente, de acordo com os mesmo entrevistados,
acrescenta-se que esta abordagem para o tratamento de requisitos tem como
propósito alterar a ordem cronológica da implementação segundo a mesma
perspectiva adotada por suas organizações de não postergar o desenvolvimento de
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requisitos que já deveriam ter sido entregues, ainda que estes não sejam novamente
reavaliados quanto a sua relevância durante as reuniões de planejamento das Sprints,
diferindo apenas na determinação do indivíduo responsável por tal atividade.
Pode-se perceber então que não foi evidenciada certa importância direcionada
a reavaliação das prioridades dos requisitos pendentes de implementação em
comparação com os demais requisitos da lista de Pendências do Produto, uma vez
que as prioridades destes últimos requisitos se mantêm fixadas, com mesma
relevância, desde a composição do Sprint Backlog na qual foram incluídos
incialmente, até a sua finalização. Tal ação também é distinta do que indicado pela
literatura ágil, dado que nessas circunstâncias os requisitos são repriorizados antes
de uma nova Sprint ser iniciada.
Contudo, enfatiza-se ainda que a pesquisa da literatura ágil não revela que
diferentes contextos poderiam indicar que, possivelmente, não existe a necessidade
da reavaliação das prioridades dos requisitos, e somente apresenta a dúvida de que
não foi possível avaliar, pelos resultados de outros estudos desenvolvidos, de que
maneira as prioridades dos requisitos que não puderam ser concluídos ao final do
desenvolvimento da Sprint são determinadas, quando esses são transmitidos de volta
à lista de Pendências do Produto.
Finalmente, as avaliações dos resultados alcançados do estudo de caso pela
investigação das três proposições teóricas da pesquisa permitiram induzir as
seguintes hipóteses a respeito da repriorização de requisitos no framework Scrum,
como desfecho deste trabalho:

1. A reavaliação das prioridades dos requisitos é uma particularidade temporal da
priorização de requisitos em diferentes momentos ao longo do desenvolvimento
de software, e que não acontece somente no começo de cada Sprint;

2. A prática da repriorização de requisitos não é uma atribuição direcionada
somente ao papel do Dono Produto, podendo ser desempenhada por qualquer
outro papel da equipe ágil, desde que se julgue que o profissional encarregado
para tal finalidade tenha conhecimento apropriado;

3. No decorrer da implementação das Sprints, os Sprint Backlogs em
desenvolvimento não são verdadeiramente imutáveis, de maneira que
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intervenções podem ocasionar alterações na disposição da ordem cronológica
de implementação dos requisitos subsequentes durante as reuniões diárias do
Scrum;

4. A relevância atribuída às prioridades dos requisitos remanescentes de Sprints
anteriores é, definitivamente, sempre maior do que a importância designada
aos demais requisitos da lista de Pendências do Produto, de tal maneira que
não é necessária a reavaliação das prioridades dos requisitos não finalizados
perante os requisitos subsequentes de implementação.

5.3 Contribuições Práticas

Com relação às contribuições práticas deste trabalho pode-se citar a exposição
de noções e conceitos descritos pela literatura ágil, como também o compartilhamento
de experiências dos entrevistados com relação à prática da repriorização de
requisitos, que podem ser utilizadas por outros profissionais e pesquisadores ágeis
que, de alguma forma, interessam-se pelo tratamento de requisitos no framework
Scrum ao longo do desenvolvimento de software.
Nesse sentido, pode-se considerar que a pesquisa fornece informações, em
certa medida, para tornar a reavaliação das prioridades dos requisitos mais
organizada, de maneira a favorecer o desenvolvimento de produtos de software e
assim, consequentemente, a satisfação dos clientes. Adicionalmente, o estudo de
caso também revelou possíveis tendências na realização prática dos preceitos
conceituais da repriorização de requisitos no framework Scrum descritos na literatura
quando comparados ao que acontece na prática.
Também, considera-se que o conhecimento proporcionado por este trabalho é
evidenciado de acordo com duas vertentes: em primeiro lugar, a pesquisa pode
auxiliar outros profissionais e pesquisadores ágeis quanto à identificação de
complicações da repriorização de requisitos ao longo do processo de desenvolvimento
de software, como também fornece orientações a estes indivíduos, segundo certa
perspectiva, quanto as melhores práticas no framework Scrum. Em segundo lugar, a
pesquisa também provê informações para a elaboração de uma pesquisa empírica
adicional para investigar a adequação de diferentes abordagens da repriorização de
requisitos em contextos distintos. Nesse sentido, a experiência adquirida ao longo
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deste trabalho pôde indicar direções para a formulação de novos procedimentos para
o tratamento de requisitos, evidenciadas por diferentes circunstâncias em que estes
são reavaliados ao longo do processo de desenvolvimento de software em ambientes
ágeis.
Por fim, julga-se que tentar desvendar implicações ao longo do processo de
desenvolvimento, com base na experiência de indivíduos em seu ambiente de
trabalho organizacional, pode também contribuir para a melhoria da qualidade das
decisões da repriorização de requisitos. Dessa maneira, acredita-se que as
informações contidas neste trabalho contribuem para o conhecimento do fenômeno
da reavaliação das prioridades dos requisitos no framework Scrum, e podem,
potencialmente, auxiliar organizações na implementação dos princípios ágeis com
maior confiança e, até mesmo, a prever situações problemáticas que podem implicar
negativamente no bom andamento de seus processos de desenvolvimento de
software.

5.4 Limitações do Trabalho

Este trabalho está ancorado em um estudo de caso de caráter descritivo,
suscetível à veracidade das informações obtidas dos relatos dos entrevistados ao
longo das sessões de entrevista, bem como da interpretação e avaliação do
pesquisador.
Adicionalmente, conforme ilustrado anteriormente, ressalta-se que a amostra
com apenas 5 entrevistados, ainda que considerados pela pesquisa como
representativos de suas organizações, não poderia representar, obviamente, todo
universo de organizações que utilizam o framework Scrum no processo de
desenvolvimento de software e, por consequência, o escopo limitado da pesquisa
impossibilita a divulgação dos resultados como válidos em quaisquer condições da
repriorização de requisitos. Outro fator limitante é que não foi possível encontrar mais
de um profissional com o papel e a responsabilidade do Dono do Produto no
framework Scrum para colaborar com o desenvolvimento da pesquisa e, com isso,
informações interessantes provenientes destes indivíduos não puderam ser
expandidas.
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Portanto, as conclusões descritas anteriormente não podem ser generalizadas,
porém julga-se que o caso em estudo foi suficiente para alcançar os objetivos
inicialmente propostos neste trabalho.

5.5 Estudos Futuros

Em retrospecto da revisão sistemática da literatura ágil, do desenvolvimento da
pesquisa em campo do estudo de caso e da análise dos relatos dos entrevistados ao
longo das sessões de entrevista, é possível sugerir as seguintes oportunidades de
novas pesquisas futuras:
Em primeiro lugar, considera-se relevante o desenvolvimento de pesquisas
adicionais que abordem uma futura revisão do referencial teórico desenvolvido no
presente trabalho com a finalidade de averiguar por outros ângulos percepções
evidenciadas no decorrer do estudo quanto a “desmitificação” de informações da
literatura ágil pesquisada em comparação com o cenário pragmático relatado pelos
profissionais ágeis em estudo, de maneira a consolidar conceitos e prover novos
esclarecimentos que possam ser agregados ao corpo de conhecimento sobre a
repriorização de requisitos no framework Scrum. Por exemplo, a observação das
responsabilidades atribuídas aos integrantes da equipe ágil perante a reavaliação das
prioridades dos requisitos ao longo do desenvolvimento de software.
Isto porque ao avaliar o direcionamento apontado pelos resultados da presente
pesquisa, acredita-se que a maioria dos entrevistados, em diferentes circunstâncias
do estudo de caso, revela um comportamento (cultural) de aplicação do framework
Scrum orientado a uma mesma conduta, não necessariamente restrita as práticas da
priorização de requisitos justificadas pela literatura ágil. Também, observa-se que
estas mesmas ações são evidenciadas tanto por profissionais ágeis não certificados
sobre a utilização do framework Scrum em projetos, como também pelo único
entrevistado certificado, no papel de Dono do Produto, dotado de conhecimentos
específicos dos princípios e das práticas adotadas por uma equipe Scrum.
Adicionalmente, devido ao cenário de limitações, ressalta-se que é interessante
o desenvolvimento de um trabalho mais ampliado, dotado de um conjunto com um
maior número de profissionais entrevistados nos diferentes papéis descritos pelo
framework Scrum, de maneira a conciliar uma distribuição de recursos mais
apropriada para confrontar os resultados obtidos. Por exemplo, apesar do papel do

119
Scrum Master não ter sido evidenciado pelos pesquisadores ágeis ao longo da
reavaliação das prioridades dos requisitos, como acontece com o Dono do Produto e
os integrantes da equipe de desenvolvimento, acredita-se que indivíduos com esta
responsabilidade também poderiam ser investigados utilizando uma derivação do
questionário proposto, podendo assim revelar outros pontos de vista da pesquisa
sobre a repriorização de requisitos.
Em segundo lugar, pressupõe-se que também seja interessante estudar em
profundidade como critérios ou técnicas podem influenciar a reavaliação das
prioridades dos requisitos ao longo do desenvolvimento de software. Com base na
análise dos resultados da pesquisa em campo, revela-se que a maioria dos
entrevistados não adota a prática da repriorização de requisitos em contextos de
requisitos remanescentes de iterações anteriores. Dessa maneira, acredita-se que um
estudo focalizado na eficácia de procedimentos para a tomada de decisão possa
contribuir com o entendimento de cenários que não puderam ser examinados durante
o levantamento bibliográfico da literatura ágil e, assim, não bem explorados pelos
pesquisadores ágeis.
Por exemplo, a prática da repriorização de requisitos poderia ser estudada em
proximidade com a questão da dívida técnica em projetos que utilizam o framework
Scrum, de tal maneira que esta “métrica de qualidade de software” pudesse ser
utilizada como um critério de repriorização de requisitos para a avaliação de
implicações sobre as atividades de desenvolvimento e manutenção posteriores em
diferentes circunstâncias ao longo de ciclos de desenvolvimento de software. Com
isso, ambos os conceitos poderiam ser associados no sentido de examinar, no
mecanismo ágil, a dinamicidade da repriorização de requisitos com modelos de
controle frente ao cálculo e a reestimativa da dívida técnica. Neste contexto, tanto a
repriorização de requisitos quanto a dívida técnica estão relacionadas ao problema
semelhante da dívida junto ao sistema em termos de prazo, custo, risco, entre outros
elementos, devido a contemplação futura de requisitos do projeto, anteriormente
postergados.
Em terceiro lugar, julga-se que investigações complementares poderiam se
concentrar em averiguar a essência da repriorização de requisitos por intermédio de
uma abordagem diferente de estudo de caso. Por exemplo, o presente trabalho tratou
especificamente da adoção da prática da reavaliação das prioridades dos requisitos
no framework Scrum por profissionais ágeis, em que apenas um profissional de cada
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organização de software em estudo foi avaliado. Portanto, outros trabalhos poderiam
se concentrar na continuação da pesquisa com base em um maior número de
participantes de uma mesma organização. Adicionalmente, destaca-se que uma outra
observação de um estudo de caso poderia ser focalizada em uma avaliação com base
em um tratamento estatístico, em diferentes momentos e perspectivas da
implementação dos Sprint Backlogs ao longo do desenvolvimento de software.
Finalmente, ressalta-se que as conclusões obtidas neste trabalho induzem a
necessidade da replicação da pesquisa em outros contextos de organizações de
software, de diferentes segmentos e portes, visando a demonstração de similaridades
e de diferenças dos resultados alcançados quando comparados ao que acontece em
outros ambientes organizacionais, ou ainda, em diferentes unidades de negócio
dentro de uma mesma organização.
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APÊNDICE A – REVISÃO SISTEMÁTICA DA PRIORIZAÇÃO DE REQUISITOS NOS
PROCESSOS ÁGEIS
Neste apêndice é apresentado o desenvolvimento da revisão sistemática da
literatura a respeito da priorização de requisitos nos processos ágeis, baseado em
alguns estágios de pesquisa descritos por Kitchenham e Charters (2007).

A.1 Etapas da Revisão Sistemática
A revisão sistemática denota uma metodologia específica para coletar
evidências, interpretar informações e, finalmente, disseminar resultados com base em
um procedimento pré-definido e documentado, relacionada a questões de pesquisa
particulares, domínios específicos ou fenômenos de interesse.
A Figura 9 ilustra o processo de investigação científica da revisão sistemática da
literatura, descrevendo as etapas associadas de acordo com Kitchenham e Charters
(2007).
Figura 9 – Etapas da Revisão Sistemática
Etapa 1 - Planejamento

Definir objetivos
da pesquisa
Definir questões
de pesquisa

Definir o protocolo
de pesquisa

Revisar o protocolo
de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Etapa 3 - Relatório
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A.2 Etapa do Planejamento
De acordo com Kitchenham e Charters (2007), o propósito da revisão sistemática
é fazer uma avaliação de um tema de pesquisa com o uso de uma metodologia
confiável, rigorosa e auditável. Para isso, nesta etapa desenvolve-se o protocolo da
revisão sistemática, em que os seguintes itens são definidos:
•

Objetivos da pesquisa

•

Questões de pesquisa

•

Critérios de seleção de estudos

•

Procedimentos de seleção dos estudos

A.2.1 Objetivos da Pesquisa
A revisão sistemática da literatura tem por objetivo servir de mecanismo de
pesquisa para a investigação científica de estudos sobre a priorização de requisitos
em ambientes ágeis de desenvolvimento de software, em que se pretende identificar
trabalhos que forneçam informações aos pesquisadores e profissionais da indústria
de software a respeito do processo de tomada de decisão para a priorização de
requisitos nos processos ágeis. A obtenção dessas informações baseia-se,
especialmente, em respostas a questões de pesquisa que referenciam, por exemplo,
conceitos, técnicas, papéis e responsabilidades, entre outros fatores ligados à
priorização.

A.2.2 Questões de Pesquisa
De acordo com Kitchenham e Charters (2007), um problema crítico em qualquer
revisão sistemática é indagar a questão correta, que: (i) seja significativa e importante
para os profissionais, assim como para os pesquisadores; (ii) oriente mudanças na
prática atual da engenharia de software ou aumente a confiança no valor da prática
atual; (iii) identifique discrepâncias entre crenças comumente sustentadas e a
realidade. Ainda, as questões definidas nesta revisão sistemática podem também
contribuir com futuras atividades de pesquisa no domínio do conhecimento atual
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acerca da priorização de requisitos em processos ágeis.
A questão de pesquisa inicial deste trabalho teve como intuito analisar, de
maneira geral, como a atividade da priorização de requisitos é descrita pela literatura
ágil no que diz respeito ao processo de desenvolvimento de software. Entretanto, esta
questão geral de pesquisa foi reavaliada, de maneira que o estudo retratasse mais
detalhadamente a atividade da priorização de requisitos nos processos ágeis. Para
isso, a leitura de uma referência bibliográfica do desenvolvimento ágil de software
tornou-se essencial para refinar a questão de pesquisa. Utilizou-se uma referência
escrita por um dos mais conhecidos autores no movimento ágil, Mike Cohn (2005),
que descreve um guia prático de como estimar e planejar projetos ágeis. O roteiro de
Cohn (2005) proveu informações úteis a respeito de características e desafios do
processo de priorização de requisitos nos processos ágeis, que foram utilizadas na
formulação de novas questões de pesquisa. Isto posto, foram definidas 6 questões de
pesquisa (QP) e os seus respectivos objetivos, como segue:
•

QP1: Quais são os fatores, marcos e dependências da priorização de requisitos
de software ao longo do processo de desenvolvimento? O objetivo desta
questão é investigar os critérios mais comumente utilizados na tomada de
decisão sobre a prioridade dos requisitos, além de marcos e dependências
associados ao processo de desenvolvimento no ambiente ágil.

•

QP2: Com o pressuposto de que a análise financeira nem sempre é viável, que
tipo de abordagens de avaliação (da conveniência) de requisitos são utilizadas
para a priorização? O objetivo desta questão é identificar algumas práticas,
técnicas ou métodos utilizados para a priorização de requisitos existentes na
literatura.

•

QP3: Como acontece a montagem e priorização da lista de Pendências do
Produto no processo de desenvolvimento de software? O objetivo desta
questão é investigar como ocorre a elaboração e, por conseguinte, a
priorização de requisitos na lista de Pendências do Produto.

•

QP4: Como ocorre a negociação entre o Cliente (representado pelo Dono do
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Produto) e a Equipe de desenvolvimento para a composição da lista de
Pendências do Produto, que resultam no incremento de funcionalidade
potencialmente entregável ao final da iteração? O objetivo desta questão é
investigar o processo de negociação entre o Cliente (representado pelo Dono
do Produto) e a Equipe de desenvolvimento quanto à determinação das
prioridades dos requisitos durante a elaboração da lista de Pendências do
Produto.
•

QP5: O que acontece quando o tempo de desenvolvimento de uma iteração
excede o esperado e o que fazer com as funcionalidades remanescentes da
iteração anterior? O objetivo desta questão é investigar como o processo de
desenvolvimento no ambiente ágil lida com situações em que requisitos
selecionados não puderam ser implementados em iterações anteriores.

•

QP6: Como e quando ocorre a repriorização de requisitos de software no
processo de desenvolvimento, e por quanto tempo as prioridades podem
permanecer inalteradas? O objetivo desta questão é investigar como a
atividade da repriorização de requisitos é adotada, e como as prioridades dos
requisitos são reavaliadas ao longo do processo de desenvolvimento no
ambiente ágil.
Ainda, de acordo com Kitchenham e Charters (2007), em algumas

circunstâncias, a natureza da questão e o problema central a ser abordado podem
sugerir que determinados projetos de estudos sejam mais adequados do que outros.
Entretanto, a revisão sistemática conduzida no presente trabalho não foi elaborada de
maneira restritiva quanto à coleta de informações proveniente de estudos especifícos.
Considerou-se diferentes tipos e abordagens de pesquisa incluindo estudos de caso,
experimentos, revisões sistemáticas da literatura, entre outras fontes.

A.2.3 Estratégia de Pesquisa
Após definir as questões de pesquisa e seus respectivos objetivos, foi elaborada
uma estratégia de pesquisa a fim de analisar estudos disponíveis para atender aos
propósitos da revisão sistemática. Esta estratégia envolveu a definição de um espaço
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de pesquisa, como a identificação de diferentes bases de dados eletrônicas
disponíveis, e outros elementos de pesquisa utilizados para a identificação de
potenciais estudos primários. Para isso, os critérios de seleção das fontes de pesquisa
foram: (i) a fonte de pesquisa deve disponibilizar a consulta de estudos por meio da
Internet; (ii) a fonte de pesquisa deve prover conteúdo atualizado constantemente; (iii)
a fonte de pesquisa deve prover mecanismos de busca por palavras-chave, seja
quanto ao título ou o corpo do texto; (iv) a fonte de pesquisa deve ser precisa nos
resultados obtidos pela pesquisa. A Tabela 9 resume a estratégia de pesquisa adotada
neste trabalho.
Tabela 9 – Fontes de Pesquisa e Período de Publicação dos Estudos
Base de Dados Eletrônicas
Google Scholar (http://scholar.google.com)
IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org)
ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
SpringerLink (http://www.springerlink.com)
Itens Pesquisados
Publicações científicas de jornais, workshops e
conferências.
Palavras-chave aplicadas em
Título (Title), Resumo (Abstract) e Palavras-chave
(Keywords), de maneira a não considerar toda a
extensão do texto a fim de evitar que estudos
fossem selecionados simplesmente por conter
palavras-chave de busca em qualquer parte do
texto, o que poderia ocasionar a seleção de
estudos focalizados em outros assuntos diferentes
do contexto da pesquisa. Assim, foram
considerados
apenas
publicações
que
apresentaram os termos de pesquisa nos campos
anteriormente descritos.
Idioma
Inglês. Apenas estudos primários escritos neste
idioma foram considerados, devido ao fato de que
a maior parte dos estudos de Engenharia de
Software é publicada nesta língua.
Período de publicação dos estudos
2005-2016
Fonte: Elaborado pelo autor.

A averiguação de estudos nas bases de dados eletrônicas foi desenvolvida com
base em sentenças de busca construídas por meio de palavras-chave ou termos de
pesquisa, que abordassem o contexto geral do estudo. Abaixo são listadas as
sentenças de busca utilizadas na extração de estudos primários:
1. Sentença 1: Agile Requirements Prioritization
2. Sentença 2: Agile Backlog Prioritization
3. Sentença 3: Scrum Requirements Prioritization
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4. Sentença 4: Scrum Backlog Prioritization
5. Sentença 5: Agile Requirements Engineering Practices
6. Sentença 6: Scrum Requirements Engineering Practices

A.2.4 Critérios de Seleção de Estudos
Após a identificação de estudos primários, eles foram avaliados segundo critérios
de seleção com o propósito de selecionar aqueles que são relevantes para responder
as questões de pesquisa e excluir aqueles que não as atendem. Estes critérios da
revisão sistemática são compreendidos tanto pelos critérios de inclusão, como
também pelos critérios de exclusão de estudos.

A.2.4.1 Critérios de Inclusão de Estudos
Para um estudo primário fazer parte da revisão sistemática, ele deve satisfazer
os seguintes critérios: (i) ser uma publicação científica; (ii) ser escrito na língua inglesa;
(iii) deve estar disponível integralmente (em texto completo); (iv) ser um artigo de
pesquisa empírica; (v) adotar uma abordagem de pesquisa de estudo de caso,
experimento, revisão sistemática da literatura, survey ou pesquisa-ação; (vi) deve
incluir alegações (reivindicações) baseadas em qualquer prova de conceito ou
avaliação empírica dos dados; (vi) deve ter sido publicado entre 2005-2016.

A.2.4.2 Critérios de Exclusão de Estudos
No caso de um estudo primário não satisfazer os critérios de inclusão, este é
excluído da revisão sistemática. Adicionalmente, para também ser excluído o estudo
primário deve satisfazer os seguintes critérios: (i) não focalizar explicitamente em
processos ágeis de desenvolvimento de software, mas apenas referir-se a eles como
um tópico secundário, que está relacionado ao tópico principal, mas não tão
importante; (ii) não discutir ou não apresentar contribuições na área da priorização de
requisitos nos processos ágeis, ainda que sucintamente; (iii) ser uma publicação de
ponto de vista, discussão, comentários, tutoriais, tabela de conteúdo, resumo de um
evento (como congressos ou workshop) e apresentações em formato de slides sem
qualquer publicação associada; (iv) ter sido publicado em data anterior ao ano de
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2005.

A.2.5 Procedimentos de Seleção dos Estudos
O processo de seleção de estudos é um processo multiestágio, que compreende
os seguintes passos:
1. Primeiro passo: corresponde à busca por palavras-chave. Cada uma das bases
de dados eletrônicas listadas na Tabela 9 é consultada em busca de estudos
primários, utilizando as sentenças de pesquisa apresentadas anteriormente.
Neste passo as buscas foram realizadas com base no Título, Resumo e
Palavras-chave dos estudos;
2. Segundo passo: corresponde à compreensão dos estudos. Assim, para cada
estudo primário obtido, o Título e o Resumo do estudo devem ser lidos. Caso
a natureza do estudo não esteja clara após a leitura do Título e Resumo, é
necessário obter uma cópia completa e, então, a Introdução e a Conclusão
devem ser lidas. Caso o conteúdo do estudo ainda não esteja claro pela leitura
do Título, Resumo, Introdução e Conclusão, então o texto é lido por completo;
3. Terceiro passo: corresponde à aplicação dos critérios de inclusão. Com isso,
após o entedimento de cada estudo selecionado, o trabalho é incluído, em um
primeiro momento, se satisfaz os critérios de inclusão. Em seguida, os critérios
de exclusão são aplicados como intuito de avaliar se este deve ser excluído.
Adicionalmente, em um segundo momento, mesmo após a compreensão do
estudo, todo o texto é lido e os critérios de inclusão e exclusão são novamente
aplicados.

A.3 Etapa de Condução da Revisão
Uma vez que o planejamento da revisão sistemática tenha sido definido, esta é
então iniciada. Nesta fase é feita a identificação, avaliação e, por fim, a seleção de
estudos primários, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão previamente
estabelecidos.
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Ao adotar a estratégia de pesquisa descrita anteriormente, as bases de dados
eletrônicas foram consultadas e estudos primários foram obtidos. Na condução desta
revisão sistemática, a busca nas bases de dados resultou em 182 estudos primários.
Em seguida, o processo de inspeção de partes de apenas alguns destes trabalhos foi
realizado, conforme descrito no item 3.2.5. Por fim, os critérios de inclusão e exclusão
foram avaliados. Como resultado do processo final de seleção, 8 estudos primários
foram considerados para responder as questões de pesquisa. A Tabela 10 apresenta
os estudos selecionados.
Tabela 10 – Estudos Selecionados
Índice
Título
Agile Requirements Engineering Practices: An
E1
Empirical Study
Supporting the Dynamic Reprioritization of
E2
Requirements in Agile Development of
Software Products

Autor(es)
CAO, L. e RAMESH, B. (2008)
RACHEVA, Z.; DANEVA, M.;
BUGLIONE, L. (2008)

RACHEVA, Z.; DANEVA, M.;
HERRMANN, A., WIERINGA,
R. (2010b)
Do we Know Enough about Requirements
RACHEVA, Z.; DANEVA, M.;
E4
Prioritization in Agile Projects: Insights from a
SIKKEL, K.; WIERINGA, R.;
Case Study
HERRMANN, A. (2010c)
Agile Requirements Prioritization: What
BAKALOVA, Z.; DANEVA, M.;
E5
Happens in Practice and What Is Described in
HERRMANN, A.; WIERINGA,
Literature
R. (2011)
Prioritizing Requirements in Agile Development: AL-TA'ANI, R. H. e RAZALI, R.
E6
A Conceptual Framework
(2013)
A systematic literature review on agile
INAYAT, I.; SALIM, S. S.;
E7
requirements engineering practices and
MARCZAK, S.; DANEVA, M.;
challenges
SHAMSHIRBAND, S. (2015)
Scrum Requirements Engineering Practices
E8
and Challenges in Offshore Software
VITHANA, V. N. (2015)
Development
Fonte: Elaborado pelo autor.
E3

A Conceptual Model and Process for Clientdriven Agile Requirements Prioritization

A.4 Etapa de Relatório da Revisão
Nesta etapa, os dados extraídos dos estudos selecionados são apresentados,
com o propósito de responder as questões de pesquisa. A seguir são apresentadas
as respostas para cada questão de pesquisa, de acordo com os autores apresentados
na Tabela 10.
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•

QP1: Quais são os fatores, marcos e dependências da priorização de requisitos
de software ao longo do processo de desenvolvimento?
De acordo com a pesquisa da literatura ágil, a Tabela 11 apresenta os critérios a

serem considerados na priorização de requisitos.
Tabela 11 – Critérios de Priorização de Requisitos
Estudo
Critérios de Priorização de Requisitos
E1, E2, E3, Valor de negócio, que refere se aos benefícios
E6, E7, E8
estabelecidos pelo cliente.
E2, E4, E5
Estimativa de esforço, que refere se a
mensuração/medição de tamanho do projeto.
E3, E5, E6
Experiência de aprendizado.
E2
Estrutura de divisão de trabalho
E3, E4, E5
Mudança externa, que refere se ao contexto do projeto
ou organização
E2
Nova informação adquirida no decorrer do projeto.
E1, E3, E4, Restrições de projeto, que refere se a custos, recursos
E5, E6, E7
humanos, risco técnico e cronograma.
E1, E6
Natureza dos requisitos, que refere se a complexidade,
dependências, importância, volatilidade dos requisitos.
E3, E4
Penalidade relativa ou Valor negativo, que refere se a
noção de danos para o cliente ou valor negativo para o
cliente, no caso de um determinado requisito não ser
implementado.
E4
Ferramentas e métodos disponíveis para o
desenvolvimento de sistemas
Fonte: Elaborado pelo autor.

No que diz respeito aos marcos da priorização, o processo de tomada de decisão
ao priorizar requisitos é adotado em cada ciclo de desenvolvimento e, frequentemente,
acontece durante as reuniões de planejamento das iterações, no começo de cada
ciclo, como apresentado no Estudo E1. Quanto às dependências da priorização de
requisitos, estas são consideradas multidimensionais, de ordem cronológica ou
arquitetural, e aumentam a complexidade dos requisitos, o que dificulta o processo de
seleção para uma iteração específica, como apresentado no Estudo E8. Tais
dependências podem ser diferenciadas tanto de acordo com a perspectiva do cliente,
como dos desenvolvedores, como apresentado no Estudo E2. Elas podem ser
indicadas, por exemplo, pelas restrições de precedência, que influenciam tanto o valor
de negócio, como o custo envolvido na implementação de um requisito, mas não são,
em geral, consideradas explicitamente pelas técnicas de priorização de requisitos.
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•

QP2: Com o pressuposto de que a análise financeira nem sempre é viável, que
tipo de abordagens de avaliação (da conveniência) de requisitos são utilizadas
para a priorização?
De acordo com a pesquisa da literatura ágil, existem cerca de vinte e duas

técnicas de priorização de requisitos disponíveis apresentadas pelo Estudo E5: (i)
Técnica de Priorização por Rodadas em Grupo (Round-the-group prioritization), (ii)
Técnica de Bolas de Ping Pong (Ping Pong Balls), (iii) Técnica de Votação Acumulativa
($100 Allocation cumulative voting), (iv) Técnica de MultiVotação (Multi-voting system),
(v) Técnica MoSCoW (MoSCoW), (vi) Análise de Comparação em Pares (Pair-wise
analysis), (vii) Análise de Critérios Ponderados (Weighted criteria analysis), (viii)
Análise Hierárquica de Processo (Analytic Hierarchy Process), (ix) Técnica de Votação
em Grupo (Dot voting), (x) Técnica da Árvore Binária de Busca (Binary Search Tree),
(xi) Técnica de Pontuação baseada em Produto (Ranking based on product/definition),
(xii) Técnica de Gamificação para Estimação (Planning Game/Poker), (xiii) Técnica de
Desdobramento da Função Qualidade (Quality function deployment), (xiv) Abordagem
da Matriz de Wiegers (Wieger's matrix approach), (xv) Técnicas de Programação
Matemática (Mathematical programming techniques), (xvi) Técnica da Retenção de
Requisitos (Technique of bucketing requirements), (xvii) Modelo Kano (Kano Model),
(xviii) Framework de Processo do Eclipse (Eclipse Process Framework), (xix) Técnica
da Ponderação Relativa (Relative weighting), (xx) Técnica Larman (Larman), (xxi)
Técnica de Rastreio e Pontuação de Temas (Theme screening/scoring), (xxii)
Abordagem de Desenvolvimento Guiado por Funcionalidades (Feature-Driven
Development).
O Estudo E2 apresenta que os métodos de priorização podem ser classificados
em duas categorias: (i) técnicas diretamente relacionadas à comparação de requisitos
em pares e (ii) técnicas que agrupam requisitos dependendo de sua importância. Além
disso, as técnicas de priorização de requisitos também podem ser divididas em
técnicas que utilizam uma pequena quantidade de requisitos para priorização e
técnicas bem escaláveis, podendo assim ser utilizadas na priorização de um grande
número de requisitos.
Além disso, o Estudo E2 descreve que os seguintes critérios podem ser levados
em consideração durante a escolha de uma técnica de priorização: (i) número de itens
que precisam ser priorizados; (ii) número de indivíduos no papel das partes
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interessadas no projeto; (iii) nível de volatilidade dos requisitos; (iv) fontes de
informação disponíveis. Além disso, vale ressaltar que a escolha de uma técnica de
priorização tem que ser apoiada pelo processo de desenvolvimento de software e
outras atividades do projeto. Com isso, selecionar uma técnica de priorização de
requisitos depende não apenas do consumo de tempo, facilidade de uso e acurácia,
mas também de outros aspectos contextuais, como por exemplo, métodos e
ferramentas utilizadas na organização de requisitos do projeto.
Entretanto, como apresentado no Estudo E2, a variedade de abordagens de
priorização de requisitos não sugere que a escolha de uma técnica seja fácil, pois
depende do contexto do projeto, de experiências e conhecimento prévio da equipe de
projeto. De acordo com o Estudo E5, com base na descrição das técnicas de
priorização, é possível reconhecer se elas estão relacionadas ao uso do conhecimento
tácito na priorização de requisitos. Isto significa que o processo de tomada de decisão
ao priorizar requisitos é baseado em opiniões implícitas e subjetivas. Por exemplo, a
técnica de Priorização por Rodadas em Grupo (Round-the-group prioritization) leva
em consideração o julgamento subjetivo de cada participante como insumos para o
processo de tomada de decisão, sem discutir por que cada participante estima um
requisito com prioridade maior do que outro. Além disso, como apresentado no Estudo
E2, a maioria das técnicas de priorização de requisitos encontradas na literatura não
leva em consideração dependências entre os requisitos no processo de priorização,
nem indicam quem é ou deveria estar envolvido no processo de tomada de decisão.
Portanto, torna-se importante decidir qual é a técnica de priorização de requisitos mais
adequada para cada contexto.
•

QP3: Como acontece a montagem e priorização da lista de Pendências do
Produto no processo de desenvolvimento de software?
De acordo com o Estudo E3, no começo de um projeto, os requisitos são

agrupados em uma lista inicial de requisitos, conhecida como lista de Pendências do
Produto, que contém estimativas grosseiras e irregulares do esforço de
desenvolvimento realizadas pela equipe de desenvolvimento. Contudo, o Estudo E8
apresenta que, durante a composição da lista de Pendências do Produto, existe uma
tendência em se omitir os requisitos não funcionais, ou mesmo elicitá-los de maneira
não convencional, como por exemplo, em reuniões de planejamento de iterações.
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Dessa maneira, falhas neste procedimento podem resultar em sistemas difíceis de
incorporar importantes requisitos não funcionais, como por exemplo, segurança e
escalabilidade. Tais requisitos podem não ser incorporados inicialmente, mas podem
ser difíceis de serem posteriormente integrados a implementação do sistema
existente, causando problemas de desempenho e escalabilidade.
De acordo com o Estudo E6, durante a priorização de requisitos, antes da
primeira iteração ágil, o Dono do Produto, no papel de representante do usuário final
do sistema a ser desenvolvido, utiliza uma técnica específica de priorização de
requisitos a fim de produzir uma lista priorizada de Pendências do Produto com
requisitos ordenados de acordo com suas prioridades, principalmente, baseadas no
valor de negócio. As prioridades são então atribuídas aos requisitos, de maneira a
refletir em uma ordem de implementação. Posteriormente, segundo o Estudo E3, os
requisitos de mais alta prioridade são selecionados para compor lista de requisitos a
ser implementada na iteração. Entretanto, apenas uma pequena parcela da parte
superior desta lista ordenada é utilizada para implementação na primeira iteração
(Sprint Backlog).
O Estudo E2 apresenta que a dinâmica da lista de Pendência de Produtos é
refletida nos diferentes momentos da priorização de requisitos ao longo de todo o
processo de desenvolvimento ágil, como a reavaliação das prioridades dos requisitos
como um processo contínuo, executado no começo de cada iteração. Com isso, os
requisitos podem sofrer alterações por diferentes razões, como por exemplo, novos
mercados ou realidade das companhias, ou ainda, o melhor conhecimento da
organização de desenvolvimento sobre os benefícios das entregas de funcionalidades
específicas.
Além disso, o Estudo E8 ressalta que um ponto importante da priorização de
requisitos a ser considerado é a questão da acurácia do processo de desenvolvimento
avaliada nas interações com o cliente, uma vez que os requisitos são altamente
voláteis no começo do projeto e os clientes, algumas vezes, não estão cientes de
todos os seus aspectos até que as iterações sejam iniciadas. Por isso, o
desenvolvimento deve ser iniciado sem que se despenda muito tempo em detalhes.
Além disso, pouco envolvimento do cliente pode não ser adequado para a coleta de
requisitos de diferentes perspectivas, o que leva ao desenvolvimento de requisitos
incompletos.
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•

QP4: Como ocorre a negociação entre o Cliente (representado pelo Dono do
Produto) e a Equipe de desenvolvimento para a composição da lista de
Pendências do Produto, que resultam no incremento de funcionalidade
potencialmente entregável ao final da iteração?
De acordo com o Estudo E1, o processo de negociação entre o cliente e a equipe

de desenvolvimento é dependente do comprometimento dos clientes em participar do
processo de desenvolvimento, uma vez que tal envolvimento pode evidenciar razões
de negócio para os requisitos em diferentes ciclos de desenvolvimento. Além disso, a
compreensão clara de suas prioridades auxilia a equipe de desenvolvimento a melhor
atender suas necessidades. O Estudo E2 descreve que a literatura ágil introduz o
papel crítico do cliente no processo de tomada de decisão sobre aquilo o que se
deseja construir: em cada ciclo de desenvolvimento, o cliente se reúne com a equipe
de desenvolvimento para discutir requisitos em um maior nível de detalhes, ao passo
que fornece informações mais precisas sobre um conjunto de funcionalidades que
devem ser implementadas, como apresentado no Estudo E1, além de também validar,
constantemente, o produto a ser entregue, como apresentado nos Estudos E6 e E7.
Segundo o Estudo E7, os princípios ágeis denotam a interação entre clientes e
equipes de desenvolvimento, de maneira que estes indivíduos possam atuar juntos
para melhorar a comunicação informal, permitir uma retroalimentação adequada,
facilitar acordos e criar um senso de responsabilidade. A interação entre estes
indivíduos é considerada uma técnica predominante para erradicar falhas de
comunicação, dado que a disponibilidade do cliente é admitida e defendida nos
processos ágeis. Contudo, essa premissa é frequentemente impraticável, uma vez
que o acesso ao cliente torna-se um desafio. A falta desta condição no processo de
desenvolvimento pode ser ocasionada por muitos fatores, como por exemplo, a carga
de trabalho dos representantes do cliente. Desta maneira, alternativas descritas pela
engenharia de requisitos no ambiente ágil, como por exemplo, a determinação de
clientes substitutos, representados pelo Dono do Produto, podem servir ao mesmo
propósito. Na prática, muitas equipes ágeis têm clientes substitutos para
desempenhar o papel de cliente real. Outras organizações, implementam a prática de
um

desenvolvedor

on-site,

deslocando

um

representante

da

equipe

de

desenvolvimento para a organização do cliente.
A eficiência do processo de negociação é dependente da intensa interação entre
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clientes e desenvolvedores por meio da prática da comunicação (direta) face-a-face,
referenciada pelo Estudo E8 como a primeira fonte de identificação de requisitos nos
processos ágeis, com o propósito de alcançar um alto nível de qualidade para as
iterações, em vista do risco da implementação inadequada dos requisitos. Desta
maneira, a comunicação entre estes indivíduos é dependente de fatores como a
disponibilidade e consenso entre os clientes, bem como uma relação de confiança,
especialmente durante os estágios iniciais do projeto. Porém, o Estudo E1 apresenta
que estabelecer uma relação de confiança pode ser uma tarefa árdua, uma vez que
clientes familiarizados com processos tradicionais de desenvolvimento podem não
compreender ou confiar nos princípios ágeis.
De acordo com o Estudo E2, no framework Scrum, o Dono do Produto assume
um grande papel no sentido de que detém responsabilidades sobre as tarefas de
priorização e repriorização de requisitos, com base em seu conhecimento de
problemas de mercado. Isto significa que o Dono do Produto deve estar disponível em
tempo hábil para responder questões de projeto da perspectiva do cliente e,
posteriormente, atualizar as prioridades da lista de Pendências do Produto, antes de
cada iteração. Além disso, como apresentado no Estudo E2, o Dono do Produto deve
avaliar se os requisitos são expressados de tal maneira que a equipe de
desenvolvimento possa desempenhar suas atividades sem grandes complicações. O
Estudo E7 apresenta que a falta da prática da comunicação face-a-face entre o Dono
do Produto e os membros da equipe de desenvolvimento induzem o cliente a conduzir
o projeto em uma direção inesperada, considerando apenas o seu próprio
conhecimento do projeto. Porém, a frequência de comunicação depende da
disponibilidade e determinação dos membros da equipe de desenvolvimento.
De acordo com o Estudo E1, muitas organizações de desenvolvimento reportam
a dificuldade de conseguir que clientes estejam na organização de desenvolvimento,
conhecidos como clientes on-site, para poder atuar de maneira efetiva nos projetos,
ou mesmo, algum indivíduo que possa representá-los e exercer suas tarefas. Assim,
a atividade de priorização parece variar de acordo com a forma de colaboração e
participação do cliente, com base em dois fatores de contexto: tamanho da
organização do cliente e tamanho do projeto em termos de recursos, como por
exemplo, tempo e orçamento. Ainda segundo o Estudo E1, nos casos em que a
organização do cliente é de pequeno porte, as decisões parecem ser delegadas
completamente, ou principalmente, para a equipe de desenvolvimento, uma vez que
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pode não existir a possibilidade de alocação de recursos suficientes para a
participação efetiva na organização de desenvolvimento, ou ainda, indivíduos
habilitados que possuam o conhecimento necessário.
Segundo o Estudo E4, em organizações de médio porte, a cooperação do cliente
parece ser limitada, não existindo a alocação de recursos específicos (nem o cliente
on-site, nem o desenvolvedor on-site). Tal comportamento muda apenas depois de
algumas iterações de implementação do projeto, em que a organização do cliente
começa então a avaliar melhor os benefícios da metodologia ágil. Em contrapartida,
no caso de grandes clientes, o processo de tomada de decisão parece ser mais
estritamente definido, incluindo múltiplos níveis de envolvimento do cliente,
alcançando, inclusive, a mais alta gestão da companhia, quando em circunstâncias de
extrema importância do desenvolvimento do projeto. Grandes projetos parecem
empregar um processo de priorização de requisitos como uma combinação entre as
abordagens tradicional e ágil. A adoção de tal processo por grandes organizações
converge para a participação de uma gestão de alto nível em casos de mudanças no
processo de priorização de requisitos.
De acordo com o Estudo E7, além desse dilema da disponibilidade, a
inexperiência e consentimento do cliente são outras questões importantes no
processo de negociação. Inexperiência do cliente refere-se à incompetência dele em
termos da tomada de decisão e completo conhecimento do domínio do sistema, ao
passo que o consentimento do cliente refere-se ao consenso quando mais do que um
grupo de clientes está envolvido em um projeto. É de extrema importância determinar
se os indivíduos que irão integrar as partes interessadas no projeto estarão envolvidos
na priorização de requisitos, uma vez que, com base nos princípios ágeis, uma
iteração não pode ser implementada a menos que indivíduos adequados estejam
disponíveis no tempo especificado.
A seleção de indivíduos adequados, então, torna-se uma necessidade prioritária
para a identificação dos clientes e representantes de grupos de negócio, a fim de
garantir que os requisitos sejam adequadamente definidos, esclarecidos e priorizados.
O Estudo E4 apresenta que clientes, em geral, têm pouco, se algum, conhecimento
das práticas ágeis e a importância de seu papel neste contexto. O cliente pode não
estar ciente de suas necessidades ou pode não conseguir expressá-las de tal forma
que se possa orientar o processo de desenvolvimento da melhor forma possível. Desta
maneira, segundo o Estudo E8, torna-se necessário selecionar os representantes
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apropriados do cliente para a seleção dos requisitos e, posteriormente, a priorização,
uma vez que o cliente, ou um grupo de clientes, envolvido no projeto pode não ser
tecnicamente competente para a coleta de requisitos sob perspectivas distintas.
Assim, requisitos podem não ser transmitidos de maneira adequada para a equipe de
desenvolvimento, o que pode acarretar em funcionalidades incompletas do projeto.
Além disso, os representantes disponíveis do cliente podem não ter autoridade
para tomar decisões na priorização e refinamento de requisitos, o que pode ocasionar
outras situações problemáticas. Com isso, de acordo com o Estudo E6, é
recomendado que os clientes selecionados possuam conhecimento significativo no
contexto ágil, como também estejam conscientes de suas necessidades e interesses,
uma vez que o processo de priorização de requisitos confia na experiência de
aprendizado destes indivíduos com respeito ao conhecimento explícito (sistemático)
e tácito (anedótico), para então obter uma retroalimentação constante da organização
de desenvolvimento, como apresentado no Estudo E8. Assim, segundo o Estudo E7,
falhas ao identificar os representantes dos clientes podem resultar em desacordos e
diferentes pontos de vista de uma variedade de questões sobre a priorização de
requisitos.
De acordo com o Estudo E8, nos casos em que muitos representantes do cliente
estão disponíveis e preocupados com diferentes aspectos do sistema, torna-se difícil
para a equipe de desenvolvimento alcançar um consenso ou compromisso destes
indivíduos em ciclos curtos de desenvolvimento. O Estudo E4 apresenta que o
julgamento do cliente, considerando a relevância de um requisito específico, pode não
ser sempre representativo da organização do cliente como um todo, apesar de ser
esperado que o cliente represente, de fato, todos os interesses de sua organização.
Isto pode acontecer em casos em que o cliente, consciente ou inconscientemente,
manipule os desenvolvedores para implementar requisitos específicos. Com isso, os
desenvolvedores, por sua vez, podem não ter acesso a informações objetivas para
então julgar, em uma certa medida, se eles podem confiar no senso de prioridade do
cliente. Portanto, como apresentado no Estudo E1, é necessário um esforço extra por
parte da equipe de desenvolvimento para integrar os requisitos através de
negociações com cada grupo. Contudo, o Estudo E3 apresenta que não está claro o
que fazer em situações nas quais existem múltiplas vozes de clientes, isto é, muitos
clientes com perspectivas distintas a respeito das prioridades dos requisitos.
Segundo o Estudo E6, tanto os clientes, como os desenvolvedores, têm papel
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relevante na decisão sobre quais requisitos devem ser priorizados. Entretanto,
ressalta-se que as prioridades dos requisitos são melhor determinadas pelos clientes,
que têm autoridade frente ao sistema. Os Estudo E3 e E4 apresentam que, embora a
tomada de decisão descentralizada envolvendo todos os membros da equipe seja um
princípio de orientação dos processos ágeis, observa-se que o cliente é quem detém
as decisões finais quanto à priorização, ao passo que a equipe de desenvolvimento
detém o papel de conselheiro em estimar o tamanho, esforço, custo, e em julgar os
riscos técnicos de projetos e fornecê-los aos clientes para seus processos de tomada
de decisão da priorização de requisitos. Desta maneira, como apresentado no Estudo
E7, uma das complicações do processo de priorização de requisitos é que permitir ao
cliente priorizar os requisitos, de maneira independente, nem sempre é um bom
procedimento, uma vez que pode haver outros fatores que precisem ser analisados,
como por exemplo, questões de segurança e desempenho de sistemas.
Contudo, foi possível identificar no Estudo E5 situações controversas em relação
ao papel dos desenvolvedores no processo de priorização de requisitos. Em alguns
casos, os desenvolvedores são considerados como tendo um papel secundário. Em
outros casos, eles podem ser considerados como a parte mais influente do processo
de tomada de decisão da priorização de requisitos, por fornecerem conselhos e
soluções alternativas para os clientes, como também considerarem aspectos de
interesses de suas próprias organizações, como por exemplo, a possibilidade de
reuso de requisitos e recursos disponíveis em um determinado momento do projeto.
Segundo o Estudo E4, em geral, os profissionais ágeis concordam que os
desenvolvedores são participantes ativos no processo de tomada de decisão, devido
a circunstâncias em que: (i) as decisões são delegadas completamente aos
desenvolvedores; (ii) clientes exigem mudanças ou implementações mais rápidas de
determinadas funcionalidades, sem participar em outras atividades de priorização; e
(iii) a participação do cliente durante o projeto é de uma maneira tradicional, como por
exemplo, atuando com a aprovação de mudanças no orçamento. Dessa maneira, os
desenvolvedores parecem desempenhar um papel muito mais importante na prática
do que é apresentado na literatura ágil.
De acordo com o Estudo E4, a participação dos desenvolvedores no processo
de tomada de decisão é mais consistente em pequenos projetos, em que a
organização do cliente é uma pequena organização. Isto porque, geralmente,
organizações do cliente não possuem conhecimento do domínio de sistema a ser
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desenvolvido e, frequentemente, não podem custear por serviços adicionais de
consultoria de TI, bem como entender a necessidade de alocar um ou mais indivíduos
para um papel de cliente on-site (o que também, por vezes, torna-se economicamente
inviável tirar um funcionário de todas as suas responsabilidades e designá-lo à tarefa
de permanência on-site em uma organização de desenvolvimento). Em tais
circunstâncias, a organização do cliente autoriza então as decisões de priorização
para a equipe de desenvolvimento. Isto evidencia a concepção de que,
eventualmente, existem fatores contextuais específicos que podem levar a companhia
do cliente a delegar as decisões de priorização para a equipe de desenvolvimento.
Adicionalmente, segundo o Estudo E4, identifica-se que, na visão dos
desenvolvedores, a organização de desenvolvimento é a única a ter certeza que o
processo de entrega do projeto acontece de uma maneira vantajosa para a
organização do cliente, bem como que um alto nível de confiança é pré-requisito para
a cooperação entre o cliente e os desenvolvedores. Além disso, frequentemente, os
desenvolvedores possuem conhecimento tanto no domínio de desenvolvimento, como
também em assuntos de negócio, uma vez que estes indivíduos podem ser
especializados no desenvolvimento de aplicações específicas. O Estudo E4 também
apresenta a existência de situações em que os desenvolvedores podem salvar os
clientes deles mesmos, de maneira a prevenir decisões imprudentes ou escolhas
subaproveitadas que podem ser prejudiciais ao projeto a longo prazo. A experiência
em projetos anteriores, bem como o conhecimento significativo do domínio do cliente,
justifica esta linha de ação para os desenvolvedores. Conforme apresentado por
profissionais ágeis do Estudo E4, as relações entre a equipe de desenvolvimento e
clientes são essências no processo de desenvolvimento de software. Contudo, nem
todas suas exigências são prontamente atendidas. Ao invés disso, os profissionais
revelam que eles tentam entender quais são os problemas e domínios de atuação dos
clientes, com a finalidade de melhor servir suas necessidades.
•

QP5: O que acontece quando o tempo de desenvolvimento de uma iteração
excede o esperado e o que fazer com as funcionalidades remanescentes da
iteração anterior?
De acordo com os Estudos E3 e E6, após o processo de implementação de

requisitos em uma iteração, anteriormente selecionados para compor o Sprint
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Backlog, os requisitos que não puderam ser implementados são enviados de volta a
lista priorizada de Pendências do Produto, ficando sujeitos à repriorização, com outros
requisitos de projeto, antes de uma nova Sprint ser iniciada. Contudo, o Estudo E3
revela que não está claro como as prioridades destes requisitos remanescentes são
determinadas.
•

QP6: Como e quando ocorre a repriorização de requisitos de software no
processo de desenvolvimento, e por quanto tempo as prioridades podem
permanecer inalteradas?
De acordo com o Estudo E1, organizações priorizam requisitos repetidamente,

uma vez que a repriorização de requisitos é possível devido aos princípios únicos da
metodologia ágil, como por exemplo, a aceitação de mudanças inesperadas de
requisitos no decorrer do projeto. Nesse sentido, o Estudo E3 apresenta que a
repriorização de requisitos contínua e orientada à perspectiva do cliente é uma prática
essencial para o sucesso de projetos, que contribui para a entrega de benefícios à
organização do cliente. Além disso, segundo o Estudo E4, a repriorização antes de
cada iteração apoia a gestão de risco por permitir que a tomada de decisão ao priorizar
requisitos aconteça tão tarde quanto possível, de maneira que novas informações de
projeto possam ser consideradas na reavaliação das prioridades dos requisitos.
O Estudo E3 apresenta que a repriorização de requisitos acontece durante a
reunião de planejamento da Sprint, apenas no começo de cada Sprint. Com isso,
nenhuma atividade de repriorização ocorre durante as reuniões diárias do Scrum. Em
outras palavras, durante uma iteração, o Sprint Backlog da iteração é fixado e não
alterado até o final da Sprint. Assim, o Dono do Produto reprioriza a lista de
Pendências do Produto mantendo em perspectiva a próxima porção de requisitos que
será incluída na Sprint seguinte. O Estudo E2 apresenta que a repriorização de
requisitos ao longo de uma iteração significa que a equipe de projeto irá antecipar e
planejar sessões de repriorização de acordo com o número de iterações de projeto.
Segundo o Estudo E2, de maneira similar à priorização, a repriorização de
requisitos é baseada principalmente no valor de negócio, como também em restrições
de projeto e natureza dos requisitos, como apresentado no Estudo E6, obtendo como
resultado um novo Sprint Backlog para a próxima iteração. Adicionalmente, os
Estudos E1 e E2 evidenciam que a contínua repriorização de requisitos, quando não
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praticada com cautela, leva à instabilidade dos projetos.

A.5 Conclusão
A priorização de requisitos nos processos ágeis tem sido tema de estudo ao
longo dos últimos anos, não apenas para avaliar técnicas da priorização de requisitos
disponíveis na literatura, mas também com o propósito de alcançar uma melhor
compreensão de aspectos e fatores contextuais deste importante processo de tomada
de decisão no desenvolvimento de software.
Com base na revisão sistemática da literatura identificou-se diferentes critérios a
serem considerados no processo de priorização de requisitos, como por exemplo,
valor de negócio, experiência de aprendizado, restrições de projeto, entre outros.
Porém, ela também mostrou que o fator da dependência entre os requisitos dificulta o
processo de seleção para uma iteração específica, e que este critério não é, em geral,
considerado explicitamente pelas técnicas de priorização.
Também foram identificadas técnicas distintas de priorização de requisitos
descritas na literatura ágil, como por exemplo, Técnica de Priorização por Rodadas
em Grupo (Round-the-group prioritization), Técnica de Votação em Grupo (Dot voting),
Técnica da Árvore Binária de Busca (Binary Search Tree), Técnicas de Programação
Matemática (Mathematical programming techniques), entre outras. Entretanto,
verificou-se que apesar da variedade de técnicas de priorização disponíveis na
literatura, a escolha de uma técnica para ser aplicada não é simples, pois depende do
contexto do projeto, de experiências e de conhecimento prévio da equipe de projeto.
A pesquisa sistemática também evidenciou importantes contradições entre
melhores práticas descritas na literatura ágil quando comparadas ao que acontece na
prática em projetos, analisados em estudos de casos desenvolvidos por diferentes
pesquisadores ágeis, como por exemplo, o fato de a literatura ágil considerar o papel
dos desenvolvedores para o processo de priorização de requisitos como secundário.
Porém, de acordo com alguns pesquisadores ágeis, foi também avaliado que os
desenvolvedores podem ser considerados como a parte mais influente do processo
de tomada de decisão, por fornecerem conselhos e soluções alternativas para os
clientes, como também considerarem aspectos de interesses de suas próprias
organizações, como por exemplo, a possibilidade de reuso de requisitos e recursos
disponíveis em um determinado momento do projeto. Dessa maneira, ainda segundo
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os mesmos autores, os desenvolvedores parecem desempenhar um papel muito mais
importante na prática do que é apresentado na literatura.
A importância da repriorização de requisitos também foi evidenciada, uma vez
que mudanças inesperadas de requisitos podem ocorrer durante o projeto, devido a
funcionalidades adicionadas ou modificadas. Contudo, foi possível perceber que a
literatura ágil analisada pouco avaliou o cenário da repriorização de requisitos quanto
a iterações incompletas, ressaltando apenas que não está claro como as prioridades
de requisitos remanescentes de iterações anteriores são determinadas.
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APÊNDICE B – PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS
Neste apêndice são apresentados os itens relacionados à elaboração do
protocolo para a coleta de dados, no decorrer da execução do estudo de caso, a
respeito da repriorização de requisitos no desenvolvimento de aplicações utilizando o
framework Scrum, em ambientes de desenvolvimento de software.

B.1 Carta Convite da Pesquisa
A carta convite tem a seguinte redação:
Esta é uma Carta Convite para a participação de uma pesquisa de cunho
acadêmico, com vistas à elaboração de uma Dissertação de Mestrado desenvolvida
no âmbito do Programa de Pós-Graduação do curso de Mestrado Profissional em
Engenharia da Computação com ênfase em Engenharia de Software do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), pelo mestrando Ícaro Ribeiro
(nº matrícula 40963) e o professor doutor Paulo Sérgio Muniz Silva, professor doutor
da Universidade de São Paulo e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo, intitulado “Repriorização de Requisitos no Desenvolvimento de Aplicações
Utilizando o Framework Scrum: Um Estudo de Caso”.
O mestrando Ícaro Ribeiro gostaria de contar com a colaboração de profissionais
ágeis de software para o desenvolvimento de um estudo de caso com a finalidade de
averiguar como a repriorização de requisitos é empregada por entrevistados de
diferentes papéis e responsabilidades, selecionados de organizações de software
distintas que adotam o framework Scrum em ambientes de desenvolvimento, com
base na técnica de entrevistas contando com um questionário planejado com base no
quadro conceitual adquirido em uma revisão sistemática da literatura ágil.
Adicionalmente, será desenvolvida uma avaliação comparativa entre práticas da
repriorização de requisitos examinadas na revisão sistemática da literatura ágil e
práticas adotadas pelos profissionais ágeis segundo os resultados do estudo de caso.
Por meio desta análise, tenciona-se formular hipóteses a respeito das práticas da
repriorização de requisitos no framework Scrum.
Julga-se que os resultados deste trabalho possam auxiliar pesquisadores e
profissionais que, de alguma forma, interessam-se pelo tema da repriorização de
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requisitos nos processos ágeis, com o intuito de fornecer informações para tornar esta
atividade organizada. Ainda, ressalta-se que toda e qualquer informação proveniente
do estudo de caso será utilizada exclusivamente para os fins da pesquisa em questão
e, por isso, será mantido o anonimato da identidade tanto dos entrevistados, como
também de suas organizações de software. Além disso, pretende-se disponibilizar tais
informações para consulta e apreciação dos participantes do estudo, preservando
assim seus interesses e o respeito aos padrões éticos.
Finalmente, deseja-se antecipar sinceros agradecimentos pelo possível
atendimento à solicitação da pesquisa.
Segue uma descrição geral do trabalho em questão:
Descrição Geral da Pesquisa
Instituição: Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT - http://www.ipt.br
Coordenadoria de Ensino Tecnológico - Prédio 56 - mestrado@ipt.br
Fone: (11) 3767-4068/4058
Título da Pesquisa: Repriorização de Requisitos no Desenvolvimento de Aplicações
Utilizando o Framework Scrum: Um Estudo de Caso
Linha de Pesquisa: Engenharia da Computação, Engenharia de Software
Palavras-chave: Repriorização de Requisitos, Revisão Sistemática da Literatura,
Processos Ágeis, Scrum, Estudo de Caso.
Pesquisador:
Ícaro Ribeiro (icaroribeiro@hotmail.com)
Mestrando – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT
Orientador:
Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva
Orientador da Dissertação de Mestrado no IPT
Professor Doutor – Universidade de São Paulo – USP
Professor Doutor – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT

Atenciosamente,
Ícaro Ribeiro
Mestrando – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva
Professor Doutor da Universidade de São Paulo (USP) e do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)
Orientador da Dissertação de Mestrado

B.2 Instruções Gerais sobre a Entrevista
A seguir são apresentadas as instruções gerais ao entrevistador e entrevistado

153
com relação a preparação para a execução das entrevistas no estudo de caso.

B.2.1 Orientações ao Entrevistador
As informações descritas a seguir representam orientações que o entrevistador
seguirá ao longo de toda a entrevista, que corresponde a momentos antes, durante e
após a entrevista. Neste sentido, ao marcar uma entrevista, o entrevistador deverá,
em comum acordo com o entrevistado:
•

Solicitar um tempo adequado para a realização da entrevista, uma vez que,
para o estudo em questão, considera-se que serão gastos em torno de cinco
minutos para a introdução à entrevista, e cerca de uma hora para a execução
e finalização da entrevista;

•

Confirmar, antecipadamente, o horário exato onde a entrevista ocorrerá, bem
como a disponibilidade do entrevistado para o andamento da pesquisa;

•

Providenciar materiais de apoio à coleta de informações provenientes das
entrevistas, ou ainda, eventualmente, equipamentos multimídia, como por
exemplo, gravador de áudio; além de ferramentas para a cronometragem da
entrevista;

•

Aprontar, de antemão, o protocolo de coleta de dados, preenchendo todas
informações necessárias para o início da entrevista;

•

Priorizar, devido ao curto espaço de tempo ao longo da entrevista, anotações
dos pontos de vista mais importantes da explicação do entrevistado, solicitando
que ele repita, caso necessário, pontos mais pertinentes de respostas do
questionário. É importante, ao longo de toda a entrevista, adotar uma estratégia
para realizar anotações sumárias com base em sua própria interpretação das
respostas do entrevistado;

•

Manter uma posição analítica a fim de observar convergências, e possíveis
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divergências, das respostas do entrevistado, uma vez que existe a
possibilidade de que surjam percepções incompletas, ou ainda contraditórias,
no decorrer da aplicação do questionário. Caso isto ocorra, é importante
verificar as respostas de outros entrevistados para melhor composição dos
resultados finais;
•

Preservar a vontade do entrevistado em não querer responder alguma questão
por envolver informação sigilosa. Porém, pode-se adotar uma estratégia para
que o entrevistado possa responder tal questão em um contexto genérico, ou
que avance com a resposta até um nível de detalhe que não exponha tal tipo
de informação;

•

Ao final da entrevista, repassar, rapidamente, todo o protocolo de coleta de
dados, com o intuito de verificar se todas as questões foram abordadas e, caso
necessário, realize novas anotações;

•

Finalizar a entrevista, informando ao entrevistado que ao término da análise e
composição das respostas, o relatório da entrevista será disponibilizado para
consulta. Além disso, é importante relembrar ao entrevistado que, em caso de
dúvidas ou pendências a respeito do questionário, o entrevistador poderá entrar
novamente em contato.

B.2.2 Orientações ao Entrevistado
As informações descritas a seguir descrevem orientações que devem ser
explicitamente apresentadas ao entrevistado ao longo de toda a entrevista. Nesse
sentido, ao marcar a entrevista, recomenda-se que o entrevistado, em comum acordo
com o entrevistador:
•

Notifique, se possível antecipadamente, ao entrevistador sobre eventuais
empecilhos ou problemas para a realização da entrevista, sendo estes de
qualquer natureza;
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•

Realize a entrevista de maneira espontânea, lembrando-se que há total
liberdade para responder, ou não, cada uma das questões do questionário de
pesquisa;

•

Aplique, se possível, o conhecimento e experiência profissional adquiridos ao
longo de sua carreira que possam ser úteis para a composição das respostas
do questionário, fazendo comentários gerais ou específicos sobre o contexto
do assunto da questão, porém sem a necessidade de identificar ou mesmo
prover informações detalhadas sobre suas organizações;

B.3 Formulários de Identificação
A fim de expor a identificação de cada um dos entrevistados, cada participante
foi associado a um identificador, da seguinte maneira: os entrevistados na
responsabilidade de Dono do Produto foram identificados como DP1, DP2 e assim por
diante (DPX), ao passo que os entrevistados nas responsabilidades de integrantes da
Equipe de Desenvolvimento foram nomeados como IED1, IED2 e assim por diante
(IEDX).

B.3.1 Identificação da Pesquisa
Para a identificação da pesquisa, as seguintes informações foram coletadas: (i)
data da entrevista, (ii) horário de início, (iii) horário de término.

B.3.2 Identificação da Organização
Para a identificação da organização, as seguintes informações foram coletadas:
(i) segmento de atuação, (ii) ano de fundação, (iii) número total de funcionários e (iv)
mercado de atuação (regional, nacional ou internacional).

B.3.3 Identificação do Entrevistado
Para a identificação do entrevistado, as seguintes informações foram coletadas:
(i) formação acadêmica, (ii) cargo atual, (iii) tempo de experiência atuando com o
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Scrum, (iv) certificações Scrum, (v) atribuições dentro do projeto e (vi) e-mail para
contato.

B.4 Questionário da Pesquisa
A seguir são apresentadas as questões de pesquisa elaboradas para examinar
o processo de repriorização de requisitos:
Situações e Intervenções da Reavaliação das Prioridades dos Requisitos no
Desenvolvimento de Software
Como e quando ocorre a repriorização de requisitos de software no processo de
desenvolvimento, e por quanto tempo as prioridades podem permanecer inalteradas?
1ª Seção) Comente um exemplo de situação habitual em que, a partir do término do
desenvolvimento da uma Sprint, a reavaliação das prioridades dos requisitos torna-se
necessária.
Q0) Ao final do desenvolvimento de um Sprint Backlog, os requisitos da lista de
Pendências do Produto podem ser reavaliados durante a reunião do planejamento da
próxima Sprint?
Q1.1) Caso os requisitos subsequentes sejam reavaliados, exemplifique que
circunstâncias normalmente levam à necessidade da reavaliação das prioridades dos
requisitos?
Q1.1.1) Quais são os critérios e/ou técnicas (mais relevantes) de reavaliação das
prioridades dos requisitos utilizados?
Q1.1.2) Por qual motivo estes critérios e/ou técnicas são utilizados e como eles são
empregados?
Q1.1.3) Em geral, quem é o responsável pela reavaliação das prioridades dos
requisitos?
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Q1.2) Caso os requisitos subsequentes não sejam reavaliados, descreva, se possível,
por que esta abordagem tem sido adotada.
Q1.2.1) Em geral, que impactos podem ser ocasionados ao longo do desenvolvimento
da Sprint devido a manutenção das prioridades dos requisitos?
Q2) Existe algum processo de gestão e/ou monitoramento das mudanças das
prioridades dos requisitos?
Obs: A questão Q2 foi desenvolvida exclusivamente para os participantes do estudo
de caso no papel e com as responsabilidades do Dono do Produto.
2ª Seção) Comente um exemplo de situação habitual em que, por causa de uma
intervenção interna ou externa ao longo do desenvolvimento de uma Sprint, a
reavaliação das prioridades dos requisitos torna-se necessária.
Q0) Exemplifique qual foi a circunstância que desencadeou a reavaliação das
prioridades dos requisitos. Por exemplo, que situações internas ou externas?
Q1) De que maneira as solicitações de mudanças das prioridades dos requisitos foram
recebidas?
Q2) Comente sucintamente como foi o seu posicionamento perante a conciliação de
conflitos de interesse (visões do negócio) com a organização do cliente, e quão difícil
foi alcançar um consenso entre todos os envolvidos.
Q3) Comente sucintamente como foi o seu posicionamento perante o processo de
negociação das prioridades dos requisitos com os Integrantes da Equipe de
Desenvolvimento ou o Dono do Produto.
Q4) Descreva qual foi o artefato descrito pelo Scrum em que ocorreram as alterações
da organização dos requisitos e comente como a reavaliação das prioridades dos
requisitos foi adotada.
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Q5.1) Caso o artefato alterado tenha sido a lista de Pendências do Produto, quais
foram os critérios ou técnicas (mais relevantes) de reavaliação das prioridades dos
requisitos utilizados?
Q5.1.1) Por qual motivo estes critérios ou técnicas foram utilizados e como eles foram
empregados?
Q5.1.2) Quem foi o responsável pela reavaliação das prioridades dos requisitos?
Q5.2) Caso o artefato alterado tenha sido o Sprint Backlog, descreva, se possível, por
que esta abordagem tem sido adotada.
Q5.2.1) Em geral, quem é o responsável por esta ação?
Q5.2.2) Comente brevemente que possíveis complicações foram identificadas após a
reavaliação das prioridades dos requisitos e como estes dificuldades foram
abordados?
Obs: As questões Q2 e Q5.2.2 foram desenvolvidas exclusivamente para os
participantes do estudo de caso no papel e com as responsabilidades do Dono do
Produto.
Reavaliação das Prioridades de Requisitos Remanescentes de Iterações Anteriores
O que acontece quando o tempo de desenvolvimento de uma iteração excede o
esperado e o que fazer com as funcionalidades remanescentes da iteração anterior?
3ª Seção) Comente um exemplo de situação habitual em que, devido ao atraso da
implementação de requisitos de uma Sprint, a reavaliação das prioridades dos
requisitos torna-se necessária.
Q0) O que é feito com requisitos remanescentes de um Sprint Backlog que não
puderam ser implementados ao término de uma Sprint?
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Q1.1) De que maneira estes requisitos remanescentes são incorporados de volta à
lista de Pendências do Produto?
Q1.1.1.1) Caso os requisitos remanescentes sejam repriorizados, como suas
prioridades são determinadas perante as prioridades dos demais requisitos na lista de
Pendências do Produto?
Q1.1.1.1.1) Quais são os critérios e/ou técnicas (mais relevantes) de reavaliação das
prioridades dos requisitos utilizados?
Q1.1.1.1.2) Por qual motivo estes critérios e/ou técnicas são utilizados, e como eles
são empregados?
Q1.1.1.1.3) Em geral, quem é o responsável pela reavaliação das prioridades dos
requisitos?
Q1.1.1.2) Caso os requisitos remanescentes não sejam repriorizados, descreva, se
possível, por que esta abordagem tem sido adotada.
Q1.1.1.2.1) Em geral, quem é o responsável por esta ação?
Q1.1.2) A nova disposição de requisitos na lista de Pendências do Produto é
apresentada a organização do cliente antes de se iniciar o desenvolvimento de um
novo Sprint Backlog?
Q1.2) Caso os requisitos não sejam enviados de volta à lista de Pendências do
Produto, o que é feito com eles?
Q1.2.1) Descreva, se possível, por que esta abordagem tem sido adotada.
Q1.2.2) Em geral, quem é o responsável por esta ação?
Q1.2.3) Estes requisitos remanescentes ainda são incluídos em uma entrega
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(posterior) ao longo do desenvolvimento dos Sprint Backlogs?
Q1.2.4) Como é possível garantir que estes requisitos, em algum momento, serão
realmente incluídos até o término das entregas de incrementos?
Q1.2.5) Como a falta destes requisitos para implementação na lista de Pendências do
Produto é reportada à organização do cliente?
Q2) Relate brevemente qual é e como acontece a participação da organização do
cliente nesta situação?
Q3) Existe algum procedimento para a notificação destas informações de atraso de
implementação para a organização do cliente?
Obs: As questões Q1.1.2, Q1.2.5, Q2, Q3 foram desenvolvidas exclusivamente para
os participantes do estudo de caso no papel e com as responsabilidades do Dono do
Produto.

B.5 Finalização da Pesquisa
Ao final do processo de coleta de dados, os pontos a seguir serão indicados pelo
entrevistador ao entrevistado para fins de alterações nos resultados da pesquisa após
a realização das entrevistas:
•

Colocar-se à disposição para toda e qualquer dúvida, questão, ou informação
adicional sobre assuntos pertinentes que possam surgir ao longo da entrevista,
ou ainda, posteriormente à finalização;

•

Conceder ao entrevistado a oportunidade de realizar comentários, ou mesmo
alterações, em suas respostas durante o desenvolvimento do trabalho, como
também prover sugestões e críticas sobre a forma como a entrevista foi
conduzida, por meio de um contato direto com o pesquisador, seja presencial,
por e-mail ou telefone;
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•

Reforçar ao entrevistado sobre a possibilidade de realizar uma verificação dos
dados coletados na entrevista, bem como as interpretações feitas pelo
pesquisador (com base nas informações coletadas), uma vez que é o
pesquisador que irá interpretar as explicações e, porventura, poderá cometer
erros durante a transcrição das respostas das entrevistas.

•

Solicitar ao entrevistado a permissão de poder enviá-lo por e-mail ou telefone,
alguma nova questão que surgir posteriormente, durante a análise e discussão
dos dados obtidos, caso o pesquisador julgue relevante conhecer a opinião do
entrevistado sobre tal item em questão;

•

Informar ao entrevistado sobre uma data limite para alterações nos dados das
entrevistas, anterior à elaboração do relatório final do estudo de caso. Caso o
entrevistado não responda até o prazo determinado, o pesquisador irá
considerar que não deve haver mudanças nas respostas do questionário de
pesquisa;

•

Notificar ao entrevistado sobre a necessidade de utilização dos dados
provenientes das entrevistas, não apenas para a elaboração da dissertação,
mas também para o desenvolvimento de um artigo a ser elaborado no decorrer
do estudo, que deverá ser submetido em congressos ou anais de eventos
científicos, como requisito obrigatório para a conclusão do curso de mestrado
em Engenharia da Computação na instituição;

•

Agradecer ao entrevistado pela oportunidade da realização da pesquisa,
fornecendo uma estimativa de tempo para o término da pesquisa e para a
finalização desta dissertação.

B.6 Termo de Compromisso da Pesquisa
_________________________, ____ de _________________ de 2017
Ao Entrevistado:

162

Eu, Ícaro Ribeiro, graduado em Ciência da Computação pela Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Campus de Bauru-São Paulo), e aluno do
curso de Mestrado Profissional em Engenharia da Computação com ênfase em
Engenharia de Software no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo (IPT-São Paulo), nº matrícula 40963, venho através do presente termo
comprometer-me a não associar ou relacionar, direta ou indiretamente, de forma
escrita, verbal ou de qualquer outra forma, o nome ou a identidade do entrevistado
conforme informações apresentadas na Carta de Convite da pesquisa, seja durante
e/ou após a sua realização.
________________________________________
Ícaro Ribeiro

