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“Continuous effort - not strength or intelligence - is the key
to unlocking our potential”.
(Winston Leonard Spencer-Churchill, 1874-1965)
“What is success? I think it is a mixture of having a flair for
the thing that you are doing; knowing that it is not enough,
that you have got to have hard work and a certain sense of
purpose”.
(Margaret Hilda Thatcher, 1925-1990)
“Chi s’innamora di pratica senza scientia è come ‘l
nocchiere che entra in naviglio senza timone o bussola,
che mai ha certezza dove si vada. Sempre la pratica deve
essere edificata sopra la bona teoria”.
(Leonardo da Vinci, 1452 - 1519)

RESUMO
Métodos ágeis e modelos de maturidade, embora aparentemente
conflitantes, são complementares. O Scrum é o método ágil mais seguido no
Brasil e no mundo, e o número de avaliações SCAMPI que mencionam o
Scrum, o Extreme Programming e outros métodos ágeis chegam a setenta
porcento. A falta de certificação de qualidade é uma das barreiras tecnológicas
que dificultam que micro e pequenas empresas brasileiras dedicadas à
produção de software exportem seus produtos e seviços. Diante disso, o
objetivo desta pesquisa é estudar como pode ser implementado um processo
de desenvolvimento de software em uma empresa de pequeno porte com base
em métodos ágeis e modelos de maturidade. Por meio de revisões
sistemáticas da literatura e de uma pesquisa-ação, foi proposta e testada uma
maneira de implementar um processo de desenvolvimento de software em uma
empresa de pequeno porte desenvolvedora de software com base no Scrum e
nos modelos de processo como o MR-MPS-SW e CMMI-DEV. Foram
encontrados problemas nos primeiros ciclos da pesquisa ação realizada.
Concluímos que a não observância de fatores de sucesso e fracasso na
implantação de processos de melhoria, já levantados pela academia, podem
inviabilizar sua implementação.
Palavras-chaves: Qualidade de Software, melhoria do processo, SCRUM,
MPS.BR, MR-MPS-SW, CMMI-DEV, pesquisa-ação.

ABSTRACT
A study on how to implement Scrum with levels G and F of MRMPS-SW and level 2 of CMMI-DEV
Agile methods and maturity models, although apparently conflicting, are
complementary. Scrum is the most adopted agile method in Brazil and around
the world. In addition, seventy percent of SCAMPI assessments already
mention some type of agile method like Scrum and Extreme Programming. The
lack of quality certification is one of the technological barriers that become
difficult for small companies to export their products and services. For this
reason, the objective of this research is to study how a software development
process can be implemented in a small company using together agile methods
and maturity models. Using literature systematic reviews and an action
research, a software process was proposed and tested in a small software
company. This process is based on Scrum and process models. Problems were
found in the first cycles of the action research performed. We conclude that
failure to observe success factors in the implementation of software process
improvement, already appointed by academy, can make its implementation
unfeasible.

Keywords: Software Quality, Process Improvement, SCRUM, MPS.BR, MRMPS-SW, CMMI-DEV, Action Research.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação e contextualização do problema

Métodos ágeis e modelos de maturidade, embora aparentemente
conflitantes, são complementares, pois abordam dimensões diferentes da
produção do software. Enquanto modelos de maturidade dizem o que deve ser
feito, métodos ágeis, como o Scrum, descrevem como deve ser feito.

Assim

defendem Schwaber (2004) e Anderson et al. (2008). O próprio CMMI-DEV
(Capability Maturity Model Integration for Development), em sua versão 1.3.,
(SEI, 2010) adicionou orientações para as organizações que usam métodos
ágeis. Corroboram com esta ideia estudos realizados por Jakobsen et al
(2007), Jakobsen e Sutherland (2009), Garzás e Paul (2013) e Azevedo et al.
(2015) ao citarem benefícios em se adotar a agilidade e o modelo CMMI-DEV.
O Scrum é o método ágil mais seguido no Brasil (CORBUCCI et al.
2011) e no mundo (VERISIONONE, 2017). Mas, apesar da sua popularidade
na indústria de software, fica em terceiro lugar em estudos sobre o uso de
CMMI em conjunto com métodos ágeis. (AZEVEDO et al., 2015).
Cerca de setenta porcento das avaliações SCAMPI (Standard CMMI®
Appraisal Method for Process Improvement) publicadas no ano de 2015 no
PARs (Published CMMI® Appraisal Results) mencionam o Scrum, Extreme
Programming, agilidade ou outra palavra-chave na descrição das unidades
básicas e funções de suporte (CMMI INSTITUTE, 2016).
Embora estudos sobre agilidade e maturidade, mais especificamente,
adoção do Scrum com elementos de CMMI-DEV ou MR-MPS-SW (Modelo de
Referência MPS para Software) vem sendo feitos, poucos apresentam o rigor,
a credibilidade e a relevância necessária em estudos empíricos em Engenharia
de Software.
O relatório sobre o perfil das empresas exportadoras de software
(FERREIRA, A. H., et al., 2005) menciona a falta de certificações de qualidade
como uma das barreiras tecnológicas que dificultam a exportação de software.
Por sua vez, o relatório (ABES, 2016), ano-base 2015, menciona que o
mercado brasileiro de software atingiu US$ 12,5 bilhões, com um crescimento
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de 30,2% em relação a 2014, representando 2,4% do mercado mundial (8ª.
posição), com exportação no valor de US$ 245 milhões. São 4.408 empresas
dedicadas ao desenvolvimento e a produção de software, das quais 49,21%
são micro, 45,89% são pequenas e 4,90% são médias e grandes empresas.
Diante do exposto, a realização de estudos sobre o modo como micro e
pequenas empresas brasileiras possam adaptar o Scrum aos modelos de
referência MR-MPS-SW e CMMI-DEV para obter uma certificação de qualidade
ainda necessitam ser complementados. Por isso, este trabalho apresentará, ao
longo da pesquisa, como implantar um processo de software baseado no
Scrum e aderente aos níveis estudados do CMMI-DEV e MR-MPS-SW, que
possa ser usado por uma pequena empresa desenvolvedora de software para
obter uma certificação nesses níveis. Essa implantação será realizada usando
o protocolo da pesquisa-ação.

1.2 Motivação

Em meados de 2013 uma empresa que realiza outsourcing de projetos
de desenvolvimento de software para uma instituição financeira na plataforma
mainframe foi chamada pelo seu tomador de serviços para participar de um
programa de melhoria de processo de software juntamente com outras
empresas. Ao final desse processo, esperava-se que a empresa conseguisse
atingir o nível G – Parcialmente Gerenciado – do modelo MR-MPS-SW.
Por questões relacionadas a um período de poucos projetos, falta de
apoio da alta administração e inexperiência da equipe em melhoria de processo
de software, a empresa não obteve a certificação pretendida. Entretanto, a falta
de sucesso da primeira tentativa mais o uso do Scrum em conjunto com
modelos de maturidade, motivaram uma nova abordagem de melhoria de
processo de software na empresa, objeto desta dissertação.

1.3 Objetivo e escopo

O objetivo deste trabalho é propor e testar uma maneira de implementar
um processo de desenvolvimento de software em uma empresa de pequeno
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porte desenvolvedora de software com base no Scrum e em modelos de
processo como o MR-MPS-SW e CMMI-DEV.
Uma pesquisa empírica é desenvolvida e conduzida numa empresa de
pequeno porte usando o protocolo da pesquisa-ação, visando, além de resolver
um problema prático, extrair o conhecimento necessário que contribua com as
pesquisas envolvendo o uso conjunto de modelos de maturidade e agilidade.

1.4 Questão de pesquisa

Considerando o objetivo acima, a questão básica de pesquisa é: Como
implantar o Scrum juntamente com o nível 2 do CMMI-DEV e os níveis G e F
do MR-MPS-SW?
Para responder esta questão, o presente trabalho tem como objetivos
específicos:
a) Identificar se há e quais são as práticas específicas das áreas de
processo do CMMI-DEV nível 2 que não são cobertas pelo Scrum.
b) Identificar se há e quais são os resultados esperados dos níveis G e
F do MR-MPS-SW que não são cobertas pelo Scrum.
c) Identificar quais são os fatores de sucesso e fracasso na implantação
de processo de melhoria de software.
d) Identificar como se deve implantar métodos ágeis em equipes
tradicionais.
e) Testar e analisar a implantação do Scrum com características dos
modelos de maturidade CMMI-DEV e MR-MPS-SW.

1.5 Método de trabalho

A pesquisa empírica realizada neste trabalho é feita por meio de uma
pesquisa-ação (Seção 4), dentro de uma empresa de pequeno porte que atua
desde 2009 fazendo outsourcing de projetos de desenvolvimento de software
para uma instituição financeira na plataforma mainframe.
Em seguida (Seção 1) é feita uma fundamentação teórica (Seção 2)
sobre:
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a) Processo de Software;
b) Modelos de capacidade e maturidade CMMI-DEV e MR-MPS-SW;
c) O Scrum;
d) Fatores de fracasso e sucesso na implantação de projetos de
melhoria de software;
e) Como implantar métodos ágeis em equipes tradicionais.
Finalizada

a

fundamentação

teórica,

são

realizadas

Revisões

Sistemáticas da Literatura (Seção 3) sobre a cobertura do método Scrum em
relação às práticas específicas do CMMI-DEV nível 2 e aos resultados
esperados do MR-MPS-SW níveis G e F, além de se propor uma forma de
adaptar o Scrum para satisfazer as Práticas Específicas e os Resultados
Esperados não cobertos.
Concluídas as revisões, iniciam-se as atividades que compõem os ciclos
da pesquisa-ação, e que são detalhados na Seção 5.
1) 1º Ciclo:
a) Diagnóstico inicial da empresa de pequeno porte;
b) Definir um processo para a empresa;
c) Automatização do processo e escolha de um projeto piloto
d) Avaliar os resultados.
2) 2º Ciclo:
a) Realizar reunião com equipe para identificar quais foram os
problemas encontrados na implantação do processo no ciclo anterior;
b) Identificar na fundamentação teórica como abordar e resolver os
problemas encontrados;
c) Planejar a melhoria do processo, evoluindo de um processo linear
para o ágil;
d) Automatizar o processo evoluído e escolher um projeto piloto;
e) Avaliar os resultados.
Por último, na Seção 6, é feita a conclusão, onde se mostra o resultado
da pesquisa, as considerações finais, além de descrever suas limitações e as
sugestões para trabalhos futuros.
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1.6 Organização do trabalho.

A Seção 2 apresenta Fundamentação Teórica
A Seção 3 apresenta a Revisão Sistemática da Literatura
A seção 4, Metodologia de Pesquisa, mostra a pesquisa-ação, o motivo
da sua escolha, e os ciclos planejados para a pesquisa.
A seção 5, Desenvolvimento da Pesquisa, apresenta os ciclos da
pesquisa-ação realizada.
A seção 6 Conclusão, mostra os resultados da pesquisa, as
considerações finais, além de descrever suas limitações e as sugestões para
trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Feita a introdução do presente trabalho, se faz necessário mostrar
alguns tópicos relacionados ao processo de software, aos modelos de
capacidade e maturidade, ao Scrum, e à implantação de processos de melhoria
de software.

2.1 O processo de software

Um processo de software é um conjunto de atividades interrelacionadas
e tarefas que transformam produtos de trabalho de entrada em produtos de
trabalho de saída. No mínimo, sua descrição conterá as entradas necessárias,
as atividades de transformação e as saídas que serão geradas. Um processo
de software ainda pode incluir:
a) Subprocessos;
b) Critérios de entrada;
c) Critérios de saída;
d) Decomposição das atividades de trabalho em tarefas (menores
unidades de trabalho e que estão sujeitas ao controle gerencial).
e) Funções e competências de quem executará o processo;
f) Suporte de Tecnologia da Informação;
g) Técnicas e ferramentas de engenharia de software;
h) Ambiente de trabalho necessário para executar o processo;
i) Indicadores utilizados para avaliar a eficiência e a eficácia durante a
sua execução.
Nenhum processo de software é melhor que o outro, uma vez que
devem ser selecionados, adaptados e aplicadas conforme a necessidade de
cada projeto dentro do contexto de cada organização. (SWEBOK, 2004).
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2.2 Processos de ciclo de vida de software ( ABNT NBR ISO IEC 12207:2009)

Processos de ciclo de vida de software são os processos aplicados para
aquisição,

fornecimento,

desenvolvimento,

operação,

manutenção

e

desativação de produtos de software. Um produto de software é um conjunto
de programas de computador, procedimentos e possível documentação e
dados associados. Os processos estão organizados conforme a figuras 1 e 2:

Figura 1 - Grupos de Processos de Ciclo de Vida – Processos Contextutais
PROCESSOS CONTEXTUAIS DE SISTEMAS

Processos Contratuais
Aquisição

Processos de Projeto
Planejamento de
Projeto

Fornecimento
Controle e Avaliação
de Projeto
Processos
Organizacionais
Capacitadores de
Projetos
Gestão de Modelo
de Ciclo de Vida
Gestão de
Infraestutura
Gestão de Portfólio
de Projeto

Processos Técnicos
Definição dos
Requisitos dos
Stakeholders
Análises dos
Requisitos do
Sistema

Tomada de Decisão

Projeto de
Arquitetura de
Sistema

Gestão de Risco

Implementação

Gestão de
Configuração
Gestão da
Informação
Gestão de Medição

Gestão de Recursos
Humanos
Gestão de
Qualidade

Integração de
Sistema
Teste de
Qualificação de
Sistema
Instalação de
Software
Suporte de
Aceitação de
Software
Operação de
Software
Manutenção de
Software
Desativação de
Software

Fonte: Adaptado de ABNT NBR ISO IEC 12207:2009.
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Figura 2 - Grupos de Processos de Ciclo de Vida – Processos Específicos
PROCESSOS ESPECÍFICOS DE SOFTWARE

Processos de
Implementação
de Software

Processos de
Apoio ao Software

Processos de
Reuso de
Software

Implementação
de Software

Gestão de
Documentação
de Software

Engenharia de
Domínio

Análise de
Requisito de
Software

Gestão de
Configuração
de Software

Gestão de
Reuso de
Ativos

Arquitetura de
Software

Garantia de
Qualidade de
Software

Gestão de
Programa de
Reuso

Processo de
Software
Construção de
Software
Integração de
Software
Teste de
Qualificação de
Software

Verificação de
Software
Revisão de
Software
Auditoria de
Software
Resolução de
Problema de
Software

Fonte: Adaptado de ABNT NBR ISO IEC 12207:2009.

a) Processos Contratuais: Definem as atividades necessárias para se
estabelecer um acordo entre duas organizações.
b) Processos

Organizacionais

Capacitadores

de

Projetos:

Gerenciam o potencial da organização em adquirir e fornecer
produtos ou serviços por meio da iniciação, suporte e controle dos
projetos.
c) Processos de Projeto: Referem-se ao planejamento, avaliação e
controle dos projetos, podendo ser aplicados em qualquer área de
gestão da organização.
d) Processos Técnicos: São utilizados para definir os requisitos de um
sistema, para transformar os requisitos em um produto eficaz,
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permitir a reprodução consistente de um produto sempre que
necessário, para utilizar o produto, para fornecer os serviços
exigidos, para sustentar o fornecimento de tais serviços e para
descartar o produto quando este for retirado de serviço.
e) Processos de Implementação de Software: são utilizados para
produzir um elemento específico do sistema (código fonte, código de
objeto, código de controle, dado de controle ou um conjunto desses
itens) implementado em software.
f) Processos de Apoio ao Software: Fornecem um conjunto
específico e focado de atividades para execução de um processo
especializado de software.
g) Processos de Reuso de Software: Apoiam a capacidade da
organização em reutilizar os itens de software entre projetos distintos.

2.3 Modelos de processos de software

Um modelo de processo de software é a representação simplificada de
um processo de software, onde cada modelo representa o processo a partir do
ponto de vista diferente de como organizar as tarefas, os papéis e as atividades
do processo. (SOMMERVILLE, 2011).
Os modelos de processo de software podem ser divididos em:
a) modelos lineares, como o cascata, em que as fases de
desenvolvimento de software são realizadas sequencialmente, seguido de
integração, testes e entrega de um único produto;
b) modelos iterativos, nos quais o software é desenvolvido em
incrementos, onde no final de cada ciclo um aumento das funcionalidades é
entregue; e,
c) modelos ágeis que normalmente envolvem frequentes demonstrações
do software para um cliente ou seu representante, que direciona o
desenvolvimento de software por meio de ciclos curtos e iterativos que
produzem pequenos incrementos. (SWEBOOK, 2004).
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2.4 Modelos de maturidade e capacidade

Um modelo de maturidade e de capacidade é uma representação
simplificada do mundo real, e contém elementos essenciais de processos
efetivos, para uma ou mais disciplinas e descreve um caminho para uma
melhoria gradual que vai desde a imaturidade até a disciplina, criando
processos maduros com qualidade e efetividade. (SEI, 2010).
Neste tópico serão apresentados os modelos de maturidade e
capacidade CMMI-DEV e o MR-MPS-SW, além da relação entre ambos.

2.4.1 CMMI-DEV (SEI, 2010)

O CMMI-DEV é um modelo de referência que cobre atividades para o
desenvolvimento de produtos e serviços, desde a sua concepção até sua
entrega e manutenção, contendo práticas que abrangem o gerenciamento do
projeto e do processo, engenharia de sistemas e hardware, além de outros
processos de suporte.
É um modelo inspirado na Gestão da Qualidade Total (TQM – Total
Quality Management) e é, certamente, o mais usado na indústria de software.
(FERREIRA; MIYASHIRO, 2014).
Os componentes do modelo podem ser visualizados na Figura 3 e, de
acordo com a forma como devem ser interpretados (CHRISSIS; KONRAD;
SHRUM, 2011), são agrupados em três categorias:
a) Requerido: São componentes essenciais para se atingir a melhoria
em uma área de processo, e devem ser visivelmente implementados
no processo. São as metas específicas e as metas genéricas. A
satisfação de uma meta é o critério usado nas avaliações para saber
se uma área de processo está implementada de maneira adequada.
b) Esperado: São componente que descrevem as atividades que são
importantes para satisfazer um componente requerido, e orientam os
responsáveis pela implementação da melhoria ou sua avaliação. São
as práticas genéricas e as práticas específicas. As metas são
satisfeitas se as práticas descritas no modelo, ou formas alternativas
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aceitáveis,

estão

presentes

nos

processos

planejados

e

implementados.
c) Informativo: São componentes que ajudam os usuários do modelo a
entender

como

implementar

os

componentes

requeridos

e

esperados. São os objetivos da área de processo, as notas
introdutórias, as áreas de processos relacionadas, os produtos
típicos de trabalho, as subpráticas e as orientações para aplicação.

Figura 3 – Componentes do CMMI-DEV

Fonte: Adaptado de SEI (2010).

Chrissis, Konrad e Shrum (2011) ensinam, também, que uma área de
processo é um agrupamento de práticas relacionadas que, quando
implementadas de maneira coletiva, satisfazem um conjunto de metas
consideradas importantes para a melhoria do processo.

27

Descrevendo a Figura 3:
a) Objetivo da área de processo: Descreve o seu propósito.
b) Notas introdutórias: Descrevem a maioria dos conceitos abordados
na área de processo.
c) Áreas de processos relacionadas: Estabelecem uma referência
com outras áreas e refletem o relacionamento de alto nível entre as
mesmas.
d) Meta específica: É um componente requerido pelo modelo que
descreve uma característica única que deve estar presente para
satisfazer uma área de processo. É composta por práticas
específicas, que são atividades esperadas para satisfazer uma meta
específica.
e) Meta genérica: É um componente requerido pelo modelo que
descreve

características

que

devem

estar

presentes

na

institucionalização do processo. É considerada genérica porque se
aplica a várias áreas de processo. É composta por práticas
genéricas, que são atividades consideradas importante para
satisfazer uma meta genérica.
f) Subpráticas: São descrições detalhadas que guiam a interpretação
e a implementação de uma prática específica ou genérica.
g) Produtos típicos de trabalho: São exemplos de saída de uma
prática específica.
h) Orientações para aplicação: Fornecem explicações para a
aplicação da prática genérica na área de processo conforme as
recomendações do modelo CMMI-DEV.
O CMMI-DEV permite abordar a melhoria e a avaliação de processos
usando duas representações diferentes, quais sejam, contínua e por estágio.
Na abordagem contínua, é selecionada uma ou mais áreas de processos e são
implementadas melhorias com o objetivo de aumentar o seu nível de
capacidade. Já na abordagem por estágio, um conjunto pré-definidos de áreas
de processos são usados para de implementar melhorias com o objetivo de
alcançar um determinado nível de maturidade.
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De acordo com o CMMI-DEV, verão 1.3, (SEI, 2010), as 22 áreas de
processos são organizadas em função da sua categoria e nível de maturidade
conforme Quadro 1.
As áreas de processos de Gestão de Projeto cobrem as atividades de
gerenciamento relacionadas ao planejamento, controle e acompanhamento do
projeto.
Quadro 1 - Áreas de processos por categorias e níveis de maturidade
Área de Processo
Gestão de Requisitos
Gestão de Contratos com Fornecedores
Monitoramento e Controle de Projeto
Planejamento de Projeto
Garantia da Qualidade de Processo e Produto
Gestão de Configuração
Medição e Análise
Desenvolvimento de Requisitos
Integração de Produto
Solução Técnica
Validação
Verificação
Definição dos Processos da Organização
Foco nos Processos da Organização
Treinamento na Organização
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento Integrado de Projeto
Análise de Decisão e Resolução
Desempenho dos Processos da Organização
Gerenciamento Quantitativo de Projeto
Gestão de Processo Organizacional
Análise Causal e Resolução
Fonte: Adaptado de (SEI,2010).

Categoria
Nível
Engenharia
2
Gestão de Projeto
2
Gestão de Projeto
2
Gestão de Projeto
2
Suporte
2
Suporte
2
Suporte
2
Engenharia
3
Engenharia
3
Engenharia
3
Engenharia
3
Engenharia
3
Gestão de Processo
3
Gestão de Processo
3
Gestão de Processo
3
Gestão de Projeto
3
Gestão de Projeto
3
Suporte
3
Gestão de Processo
4
Gestão de Projeto
4
Gestão de Processo
5
Suporte
5

As áreas de processos de Engenharia cobrem as atividades de
desenvolvimento e manutenção das diversas disciplinas de Engenharia.
As áreas de processos de Gestão de Processo cobrem as atividades
que percorrem todo o projeto que são relacionadas à definição, ao
planejamento, à implantação, à implementação, ao monitoramento, ao controle,
à avaliação, à medição e à melhoria de processo.
As áreas de processos de Suporte cobrem as atividades que apoiam o
desenvolvimento e a manutenção de produto.
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Quanto aos níveis de maturidade, o CMMI-DEV, versão 1.3 (SEI, 2010),
classificam-se em:
a) Inicial (1): No nível de maturidade 1 os processos são, geralmente,
ad hoc e caóticos. Esse tipo de organização não fornece um
ambiente estável para apoiar os processos. O sucesso depende da
competência e do heroísmo das pessoas e não do uso dos
processos comprovados. Apesar deste caos, organizações no nível
de maturidade 1 frequentemente produzem produtos e serviços que
funcionam. Entretanto, com frequência, eles extrapolam seus
orçamentos e não cumprem seus prazos. As organizações no nível
de maturidade 1 são caracterizadas pela tendência de se
comprometer além da sua capacidade, por abandonar o processo em
um momento de crise, e por serem incapazes de repetir os próprios
sucessos.
b) Gerenciado (2): No nível de maturidade 2 os projetos da
organização têm a garantia de que os processos são planejados e
executados de acordo com uma política; os projetos empregam
pessoas experientes que possuem recursos adequados para produzir
saídas controladas; envolvem partes interessadas relevantes; são
monitorados, controlados e revisados; e são avaliados para verificar
sua aderência em relação à descrição de processo. A disciplina de
processo refletida pelo nível de maturidade 2 contribui para que as
práticas existentes sejam mantidas durante períodos de stress.
Quando essas práticas estão em vigor, os projetos são executados e
gerenciados de acordo com seus planos documentados.
c) Definido (3): No nível de maturidade 3 os processos são bem
caracterizados

e

entendidos,

e

são

descritos

em

padrões,

procedimentos, ferramentas e métodos. O conjunto de processospadrão da organização, que é a base para o nível de maturidade 3, é
estabelecido e melhorado ao longo do tempo. Estes processospadrão são utilizados para estabelecer uniformidade no contexto da
organização. Os projetos estabelecem seus processos definidos ao
adaptar o conjunto de processos-padrão da organização de acordo
com as diretrizes para adaptação.
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d) Quantitativamente gerenciado (4): objetivos quantitativos para
qualidade e para desempenho de processo, utilizando-os como
critérios na gestão de processos. Objetivos quantitativos baseiam-se
nas necessidades dos clientes, dos usuários finais, da organização e
dos responsáveis pela implementação de processos. A qualidade e o
desempenho de processo são entendidos em termos estatísticos e
gerenciados ao longo da vida dos processos.
e) Em otimização (5): No nível de maturidade 5, uma organização
melhora continuamente seus processos com base no entendimento
quantitativo das causas comuns de variação inerentes ao processo.

2.4.1.1 O nível 2 – Gerenciado

Como o nível 2 do CMMI-DEV é objeto deste trabalho, segue explicação
mais detalhada.
Este nível tem como foco principal a gestão de projetos e é composto
pelas seguintes áreas de processo:
a) Gestão de Requisitos - REQM (Requirements Management);
b) Planejamento de Projeto - PP (Project Planning);
c) Monitoramento e Controle de Projeto - PMC (Project Monitoring and
Control);
d) Gestão de Contratos com Fornecedores - SAM (Supplier Agreement
Management);
e) Medição e Análise - MA (Measurement and Analysis);
f) Garantia da Qualidade de Processo e Produto - PPQA (Process and
Product Quality Assurance);
g) Gestão de Configuração - CM (Configuration Management).
A área de processo de Gestão de Requisitos tem por objetivo fornecer
elementos para gerenciar os requisitos dos produtos e componentes de
produto do projeto e identificar inconsistências entre esses requisitos e os
planos e produtos de trabalho do projeto.
Possui 1 Meta Específica (SG – Specific Goal), para verificar se os
requisitos são gerenciados e as inconsistências são identificadas em relação
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aos planos de projeto e produtos de trabalho. A Meta Específica 1, por sua vez
possui 5 Práticas Específicas (SP – Specific Practices), que são: SP 1.1. Obter
Entendimento dos Requisitos; SP 1.2 Obter Comprometimento com os
Requisitos; SP 1.3 Gerenciar Mudanças nos Requisitos; SP 1.4 Manter
Rastreabilidade Bidirecional dos Requisitos; SP 1.5 Identificar Inconsistências
entre Produtos de Trabalho, Planos de Projeto e Requisitos.
A área de processo Planejamento de Projeto tem por objetivo fornecer
elementos para estabelecer e manter planos visando a definir as atividades de
projeto. Possui 3 Metas Específicas, subdivididas em Práticas Específicas
conforme segue:
a) SG 1 Estabelecer Estimativas, que verifica se as estimativas de
parâmetros de planejamento de projeto são estabelecidas e
mantidas. Possui as Práticas Específicas: SP 1.1 Estimar o Escopo
do Projeto, SP 1.2 Estabelecer Estimativas para Atributos de
Produtos de Trabalho e de Tarefas, SP 1.3 Definir Ciclo de Vida do
Projeto e, SP 1.4 Determinar Estimativas de Esforço e Custo.
b) SG 2 Elaborar um Plano de Projeto, que verifica se um plano de
projeto é estabelecido e mantido como base para a gestão de
projeto. Possui as Práticas Específicas: SP 2.1 Estabelecer
Orçamento e Cronograma, SP 2.2 Identificar Riscos do Projeto, SP
2.3 Planejar Gestão de Dados, SP 2.4 Planejar Recursos do Projeto,
SP 2.5 Planejar Habilidades e Conhecimento Necessários, SP 2.6
Planejar o Envolvimento das Partes Interessadas e, SP 2.7
Estabelecer o Plano do Projeto,
c) SG 3 Obter Comprometimento com o Plano, que verifica se o
Comprometimento com o plano do projeto é estabelecido e mantido.
Possui as seguintes Práticas Específicas: SP 3.1 Revisar Planos que
Afetam o Projeto, SP 3.2 Conciliar Carga de Trabalho e Recursos, e
SP 3.3 Obter Comprometimento com o Plano
A área de processo Monitoramento e Controle de Projeto tem por
objetivo fornecer elementos para proporcionar visibilidade do progresso do
projeto, de forma que ações corretivas apropriadas possam ser implementadas
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quando o desempenho do projeto desviar significativamente do plano. Possui 2
Metas Específicas, subdivididas em Práticas Específicas conforme segue:
a) SG 1 Monitorar o Projeto em Relação ao Plano, que verifica se
desempenho observado e o progresso do projeto são monitorados
em relação ao plano de projeto. Possui 7 Práticas Específicas, a
saber: SP 1.1 Monitorar os Parâmetros de Planejamento do Projeto,
SP 1.2 Monitorar Compromissos, SP 1.3 Monitorar Riscos do Projeto,
SP 1.4 Monitorar a Gestão de Dados, SP 1.5 Monitorar o
Envolvimento das Partes Interessadas, SP 1.6 Conduzir Revisões de
Progresso, e SP 1.7 Conduzir Revisões de Marco.
b) SG 2 Gerenciar Ações Corretivas até sua Conclusão, que verifica se
ações corretivas são gerenciadas até sua conclusão quando o
desempenho ou os resultados do projeto desviam significativamente
do plano. Possui as Práticas Específicas SP 2.1 Analisar Questões
Críticas, SP 2.2 Implementar Ações Corretivas e SP 2.3 Gerenciar
Ações Corretivas.
A área de processo Gestão de Contratos com Fornecedores tem por
objetivo fornecer elementos para gerenciar a aquisição de produtos de
fornecedores.

Possui

2

Metas

Específicas,

subdivididas

em

Práticas

Específicas conforme segue:
a) SG 1 Estabelecer Contratos com Fornecedores, que verifica se
Contratos com os fornecedores são estabelecidos e mantidos. Possui
as Práticas Específicas SP 1.1 Determinar Tipo de Aquisição, SP 1.2
Selecionar Fornecedores e SP 1.3 Estabelecer Contratos com
Fornecedores.
b) SG 2 Cumprir Contratos com Fornecedores, que verifica se contratos
com os fornecedores são cumpridos pelo projeto e pelo fornecedor.
Possui as Práticas Específicas SP 2.1 Executar Contrato com
Fornecedor,

SP

2.2

Monitorar

Processos

Selecionados

do

Fornecedor, SP 2.3 Avaliar Produtos de Trabalho Selecionados do
Fornecedor, SP 2.4 Aceitar Produto Adquirido e SP 2.5 Transferir
Produtos.
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A área de processo Medição e Análise tem por objetivo fornecer
elementos para desenvolver e manter uma capacidade de medição utilizada
para dar suporte às necessidades de informação para gestão. Possui 2 Metas
Específicas, subdivididas em Práticas Específicas conforme segue:
a) SG 1 Alinhar Atividades de Medição e Análise, que verifica se os
objetivos e as atividades de medição são alinhados com as
necessidades de informação e objetivos identificados. Possui as
Práticas Específicas SP 1.1 Estabelecer Objetivos de Medição, SP
1.2 Especificar Medidas, SP 1.3 Especificar Procedimentos de Coleta
e Armazenamento de Dados e SP 1.4 Especificar Procedimento de
Análise.
b) SG 2 Fornecer Resultados de Medição, que verifica se são
fornecidos resultados de medição, os quais tratam necessidades de
informação e objetivos identificados. Possui as Práticas Específicas
SP 2.1 Coletar Dados Resultantes de Medição, SP 2.2 Analisar
Dados Resultantes de Medição, SP 2.3 Armazenar Dados e
Resultados e SP 2.4 Comunicar Resultados
A área de processo Garantia da Qualidade de Processo e Produto
tem por objetivo dar visibilidade para a equipe e gerência sobre os processos e
produtos de trabalho associados. Possui 2 Metas Específicas, subdivididas em
Práticas Específicas conforme segue:
a) SG 1 Avaliar Objetivamente Processos e Produtos de Trabalho, que
verifica se a aderência dos processos executados e dos produtos de
trabalho e serviços associados é objetivamente avaliada em relação
à descrição dos processos, padrões e procedimentos aplicáveis.
Possui as Práticas Específicas SP 1.1 Avaliar Objetivamente os
Processos e SP 1.2 Avaliar Objetivamente Produtos de Trabalho e
Serviços.
b) SG 2 Fornecer Visibilidade, que verifica se Questões críticas relativas
a não conformidades são monitoradas e comunicadas objetivamente,
e sua solução é assegurada. Possui as Práticas Específicas SP 2.1
Comunicar e Assegurar a Solução de Não conformidades e SP 2.2
Estabelecer Registros.
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A área de processo Gestão de Configuração tem por objetivo fornecer
elementos subsídios para estabelecer e manter a integridade dos produtos de
trabalho, utilizando identificação de configuração, controle de configuração,
balanço das atividades de configuração e auditorias de configuração. Possui 3
Metas Específicas, subdivididas em Práticas Específicas conforme segue:
a) SG 1 Estabelecer Baselines, que verifica se os baselines dos
produtos de trabalho identificados são estabelecidos. Possui as
Práticas Específicas SP 1.1 Identificar Itens de Configuração, SP 1.2
Estabelecer um Sistema de Gestão de Configuração e SP 1.3 Criar
ou Liberar Baselines.
b) SG 2 Acompanhar e Controlar Mudanças, que verifica se as
mudanças nos produtos de trabalho sob gestão de configuração são
acompanhadas e controladas. Possui as Práticas Específicas SP 2.1
Acompanhar Solicitações de Mudança e SP 2.2 Controlar Itens de
Configuração.
c) SG 3 Estabelecer Integridade, que verifica se a integridade dos
baselines é estabelecida e mantida. Possui as Práticas Específicas
SP 3.1 Estabelecer Registros de Gestão de Configuração e SP 3.2
Executar Auditorias de Configuração.

2.4.2 MR-MPS-SW (SOFTEXT, 2016a, 2016c)

No início dos anos 2000 as empresas brasileiras de desenvolvimento de
software usavam a norma ISO 9000 como modelo da qualidade, ao invés de
modelos específicos para software, como o CMMI-DEV. Some-se a isso, o alto
custo envolvido na obtenção de um nível de maturidade baseado nesses
modelos, o que dificultava sua adoção, especialmente por pequenas e médias
empresas. (ABREU e FERNANDES, 2014)
Diante desse cenário foi criado o programa MPS.BR (Melhoria do
Processo de Software Brasileiro).
Os modelos de maturidade MPS são descritos nos guias gerais MPS de
Serviços, Gestão de Pessoas, Avaliação e Software.
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O MR-MPS-SW:2016, que é objeto deste trabalho, tem como base
técnica a NBR ISO/IEC 12207, o CMMI-DEV, versão 1.3, e é formado pelos
seguintes componentes:
a) Guia Geral MPS de Software: Contém a descrição da estrutura dos
modelos MPS e detalha o Modelo de Referência MPS para Software
(MR-MPS-SW),

seus

componentes

e

as

definições

comuns

necessárias para seu entendimento e aplicação;
b) Guia

de

Aquisição:

Documento

complementar

destinado

a

organizações que pretendam adquirir software e serviços;
c) Guia e Avaliação: contém o processo e o método de avaliação MAMPS, os requisitos para os avaliadores líderes, avaliadores adjuntos
e Instituições Avaliadoras (IA);
d) Guia de Implementação: série de documentos que fornecem
orientações para implementar, nas organizações, os níveis de
maturidade descritos nos Modelos de Referência.
Os elementos do modelo MR-MPS-SW podem ser visualizados na
Figura 4.
Cada nível de maturidade é uma combinação dos processos e da
capacidade dos processos. Os processos são descritos segundo o propósito e
os resultados esperados. O propósito descreve o objetivo a ser atingido com a
execução do processo e os resultados esperados estabelecem os que devem
ser obtidos com a efetiva implementação do processo.
O progresso e o alcance de um determinado nível de maturidade do MRMPS-SW se obtêm quando são atendidos os resultados esperados dos
processos e os atributos de processo estabelecidos para aquele nível. Os
atributos de processo (AP) são uma característica mensurável da capacidade
do processo. O atendimento aos atributos do processo (AP) é requerido para
todos os processos no nível correspondente ao nível de maturidade.
Os diferentes níveis de capacidade dos processos são descritos por
atributos de processo (AP).
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Figura 4 – Elementos do MR-MPS-SW.

Fonte: Adaptado de Softex (2010d).

De acordo com o MR-MPS-SW:2016, (SOFTEX, 2016a), os 21
processos são organizados em função de seus níveis e atributos conforme
Quadro 2.
Quadro 2 - Processos por nível e atributos relacionados (continua).
Nível
Processos
Atributo de Processo
A - Em
Otimização

O processo é objeto
de melhorias
incrementais e
inovações, além de
ser otimizado
continuamente.

B - Gerenciado
Gerência de Projetos – GPR (evolução)
Quantitativamente

O processo é medido
e controlado.

C - Definido

Gerência de Riscos – GRI
Desenvolvimento para Reutilização – DRU
Gerência de Decisões – GDE
D - Largamente
Verificação – VER
Definido
Validação – VAL
Projeto e Construção do Produto – PCP
Integração do Produto – ITP
Desenvolvimento de Requisitos – DRE
E - Parcialmente
Gerência de Projetos – GPR (evolução)
Definido
Gerência de Reutilização – GRU
Gerência de Recursos Humanos – GRH
Definição do Processo Organizacional –
DFP
Avaliação e Melhoria do Processo
Organizacional – AMP
Fonte: Adaptado de Gonçalves, 2012.

O processo é
definido e
implementado.
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Quadro 2 - Processos por nível e atributos relacionados (conclusão).
Nível
Processos
Atributo de Processo
F - Gerenciado

G - Parcialmente
Gerenciado

Medição – MED
Garantia da Qualidade – GQA
Gerência de Portfólio de Projetos – GPP
Gerência de Configuração – GCO
Aquisição – AQU
Gerência de Requisitos – GRE
Gerência de Projetos – GPR

Os artefatos do
processo são
gerenciados.

O processo é
executado e
gerenciado.

2.4.2.1 Os níveis G – Parcialmente Gerenciado – e F – Gerenciado

Como os níveis G e F do MR-MPS-SW são objetos deste trabalho e
possuem como foco principal o gerenciamento de projetos, segue explicação
mais detalhada.
O nível G é composto pelos seguintes processos:
a) Gerência de Projetos – GPR.
b) Gerência de Requisitos – GRE.
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter
planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto,
bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a
realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho
do projeto. É composto por 19 Resultados Esperados, a saber:
GPR1 - O escopo do trabalho para o projeto é definido.
GPR2 - As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são
dimensionados utilizando métodos apropriados.
GPR3 - O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos.
GPR4 - (Até o nível F) O esforço e o custo para a execução das tarefas
e dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou
referências técnicas.
GPR5 - O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de
marcos e pontos de controle, são estabelecidos e mantidos.
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GPR6 - Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto,
probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e
documentados.
GPR7 - Os recursos humanos para o projeto são planejados
considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo.
GPR8 - (Até o nível F) Os recursos e o ambiente de trabalho
necessários para executar o projeto são planejados.
GPR9 - Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados
quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é
estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade
e segurança.
GPR10 - Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com
a integração de planos específicos.
GPR11 - A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente
avaliada considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário,
ajustes são realizados.
GPR12 - O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o
compromisso com ele é obtido e mantido.
GPR13 - O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o
cronograma do projeto são monitorados em relação ao planejado.
GPR14 - Os recursos materiais e humanos bem como os dados
relevantes do projeto são monitorados em relação ao planejado.
GPR15 - Os riscos são monitorados em relação ao planejado.
GPR16 - O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado,
monitorado e mantido.
GPR17 - Revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme
estabelecido no planejamento.
GPR18 - Registros de problemas identificados e o resultado da análise
de questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e
tratados com as partes interessadas.
GPR19 - Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para
prevenir

a

repetição

dos

problemas

identificados

implementadas e acompanhadas até a sua conclusão.

são

estabelecidas,
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O propósito do processo Gerência de Requisitos é gerenciar os
requisitos do produto e dos componentes do produto do projeto e identificar
inconsistências entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de
trabalho do projeto. É composto por 5 Resultados Esperados, a saber:
GRE1 - O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores
de requisitos.
GRE2 - Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e
um comprometimento da equipe técnica com estes requisitos é obtido.
GRE3 - A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos
de trabalho é estabelecida e mantida.
GRE4 - Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são
realizadas visando a identificar e corrigir inconsistências em relação aos
requisitos.
GRE5 - Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto.
O nível F é composto pelos seguintes processos:
a) Aquisição – AQU;
b) Gerência de Configuração – GCO;
c) Gerência de Portfólio de Projetos – GPP;
d) Garantia da Qualidade – GQA;
e) Medição – MED.
O propósito do processo Aquisição é gerenciar a aquisição de produtos
que satisfaçam às necessidades expressas pelo adquirente. Seus Resultados
Esperados são:
AQU1 – As necessidades de aquisição, as metas, os critérios de
aceitação do produto, os tipos e a estratégia de aquisição são definidos.
AQU2 – Os critérios de seleção do fornecedor são estabelecidos e
usados para avaliar os potenciais fornecedores.
AQU3 – O fornecedor é selecionado com base na avaliação das
propostas e dos critérios estabelecidos.
AQU4 - Um acordo que expresse claramente as expectativas,
responsabilidades e obrigações de ambas as partes (cliente e fornecedor) é
estabelecido e negociado entre elas.
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AQU5 – Um produto que satisfaça a necessidade expressa pelo cliente é
adquirido baseado na análise dos potenciais candidatos.
AQU6 – A aquisição é monitorada de forma que as condições
especificadas sejam atendidas, tais como custo, cronograma e qualidade,
gerando ações corretivas quando necessário.
AQU7 – O produto é entregue e avaliado em relação ao acordado e os
resultados são documentados.
AQU8 – O produto adquirido é incorporado ao projeto, caso pertinente.
O propósito do processo Gerência de Configuração é estabelecer e
manter a integridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou
projeto e disponibilizá-los a todos os envolvidos. Seus Resultados Esperados
são:
GCO1 - Um Sistema de Gerência de Configuração é estabelecido e
mantido.
GCO2 - Os itens de configuração são identificados com base em
critérios estabelecidos.
GCO3 - Os itens de configuração sujeitos a um controle formal são
colocados sob baseline.
GCO4 - A situação dos itens de configuração e das baselines é
registrada ao longo do tempo e disponibilizada.
GCO5 - Modificações em itens de configuração são controladas
GCO6 - O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de
configuração e baselines são controlados.
GCO7 - Auditorias de configuração são realizadas objetivamente para
assegurar que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros,
completos e consistentes.
O propósito do processo Gerência de Portfólio de Projetos é iniciar e
manter projetos que sejam necessários, suficientes e sustentáveis, de forma a
atender os objetivos estratégicos da organização. Este processo compromete o
investimento e os recursos organizacionais adequados e estabelece a
autoridade necessária para executar os projetos selecionados. Ele executa a
qualificação contínua de projetos para confirmar que eles justificam a
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continuidade dos investimentos, ou podem ser redirecionados para justificar.
Seus Resultados Esperados são:
GPP1 - As oportunidades de negócio, as necessidades e os
investimentos são identificados, qualificados, priorizados e selecionados em
relação aos objetivos estratégicos da organização por meio de critérios
objetivos.
GPP2 - Os recursos e orçamentos para cada projeto são identificados e
alocados.
GPP3 - A responsabilidade e autoridade pelo gerenciamento dos
projetos são estabelecidas.
GPP4 - O portfólio é monitorado em relação aos critérios que foram
utilizados para a priorização.
GPP5 - Ações para corrigir desvios no portfólio e para prevenir a
repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e
acompanhadas até a sua conclusão.
GPP6 - Os conflitos sobre recursos entre projetos são tratados e
resolvidos, de acordo com os critérios utilizados para a priorização.
GPP7 - Projetos que atendem aos acordos e requisitos que levaram à
sua aprovação são mantidos, e os que não atendem são redirecionados ou
cancelados.
GPP8 - A situação do portfólio de projetos é comunicada para as partes
interessadas, com periodicidade definida ou quando o portfólio for alterado.
O propósito do processo Garantia da Qualidade é assegurar que os
produtos de trabalho e a execução dos processos estão em conformidade com
os planos e recursos predefinidos. Seus Resultados Esperados são:
GQA1 - A aderência dos produtos de trabalho aos padrões,
procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos
produtos serem entregues ao cliente e em marcos predefinidos ao longo do
ciclo de vida do projeto.
GQA2 - A aderência dos processos executados às descrições de
processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente.
GQA3 - Os problemas e as não-conformidades são identificados,
registrados e comunicados.
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GQA4 - Ações corretivas para as não-conformidades são estabelecidas
e acompanhadas até as suas efetivas conclusões. Quando necessário, o
escalonamento das ações corretivas para níveis superiores é realizado, de
forma a garantir sua solução.
O propósito do processo Medição é coletar, armazenar, analisar e
relatar os dados relativos aos produtos desenvolvidos e aos processos
implementados na organização e em seus projetos, de forma a apoiar os
objetivos organizacionais. Seus Resultados Esperados são:
MED1 - Objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos
objetivos de negócio da organização e das necessidades de informação de
processos técnicos e gerenciais.
MED2 - Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de
medição, é identificado e definido, priorizado, documentado, revisado e,
quando pertinente, atualizado.
MED3 - Os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas
são especificados.
MED4 - Os procedimentos para a análise das medidas são
especificados.
MED5 - Os dados requeridos são coletados e analisados.
MED6 - Os dados e os resultados das análises são armazenados.
MED7 - Os dados e os resultados das análises são comunicados aos
interessados e são utilizados para apoiar decisões.

2.4.3 A equivalência entre o CMMI-DEV, versão 1.3 e o MR-MPS-SW:2016
(SOFTEXT, 2016d)

Avaliações conjuntas do MR-MPS-SW/CMMI-DEV podem ser adotadas
pelas empresas para otimizar o tempo e o esforço empregados para obter a
certificação pretendida. Entretanto, problemas podem surgir durante essa
avaliação, como por exemplo, existência de sobreposições entre os modelos
que precisam ser tratadas. Visando a facilitar essa abordagem, foi criado o
Guia de Implementação MPS de Software – Parte 11 (SOFTEX, 2016d) onde:
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a) Os processos do MR-MPS-SW:2016 são comparados com as áreas
de processo do CMMI-DEV versão 1.3;
b) Os resultados esperados dos processos do MR-MPS-SW são
comparados com as práticas específicas das áreas de processo do
CMMI-DEV;
c) Os atributos de processos do MR-MPS-SW são comparados com as
práticas genéricas do CMMI-DEV;
Quadro 3 - Processos dos níveis G e F do MR-MPS-SW e sua correspondência com
as Áreas de Processos do CMMI-DEV nível 2.
Processos do MR-MPS-SW
Gerência de Projetos

Áreas de Processos do CMMI-DEV
Planejamento de Projeto
Monitoração e Controle de Projeto
Gerência de Requisitos
Gestão de Requisitos
Aquisição
Gestão de Contratados com
Fornecedores
Gerência de Configuração
Gestão de Configuração
Garantia de Qualidade
Garantia da Qualidade do Processo e do
Produto
Gerência de Portfólio de Projetos
Não há correspondência
Medição
Medição e Análise
Fonte: Adaptado de MR-MPS-SW (SOFTEXT, 2016d).

A análise detalhada da equivalência do mapeamento dos modelos MRMPS-SW:2016 e CMMI-DEV, versão 1.3, pode ser lida no documento Guia de
Implementação MPS de Software – Parte 11 – Anexo I (SOFTEX, 2016d).

2.5 Scrum

2.5.1 Origens (RUBIN, 2013)

O Scrum tem origem no artigo The New Product Development Game
publicado em 1986 na Harvard Business Review, onde Takeuchi e Nonaka
mostram como empresas do porte de Honda, Canon e Fuji-Xerox, produziam
produtos competitivos usando uma abordagem baseada em equipes escaláveis
e auto-organizáveis, que realizavam todo o tipo de trabalho (por exemplo,
análise, projeto, construção, integração e testes) dentro de uma única iteração.
Em

1993,

Jeff

Sutherland

e

equipe

criaram

o

Scrum

para

desenvolvimento de software unindo os conceitos do artigo de 1986 com
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aqueles oriundos do desenvolvimento orientado à objeto, das teorias empíricas
de controle de processos, do desenvolvimento iterativo e incremental, de
pesquisas sobre produtividade em processo de software, e sistemas
adaptativos complexos. Em 1995 Ken Schwaber publicou o primeiro artigo
sobre Scrum e, desde então, em conjunto ou separado de Jeff Sutherland
veem publicando vários trabalhos sobre o assunto.
Embora seja usado principalmente para o desenvolvimento de software,
o Scrum pode ser utilizado para o desenvolvimento de qualquer produto ou
organizar qualquer fluxo de trabalho.

2.5.2 O método Scrum

Os termos relacionados aos eventos, artefatos e time Scrum obedecerão
à grafia da versão em português para o Brasil do The Scrum Guide
(SCHWABER e SUTHERLAND, 2016).
O Scrum fundamenta-se em três pilares do controle de processo
empírico, quais sejam: a transparência, a qual preconiza que os aspectos
importantes do processo devem estar visíveis aos responsáveis pelo resultado;
a inspeção, que diz respeito ao exame frequente dos artefatos e do progresso
para detectar variações; e, a adaptação, ensinando que o processo ou o
produto final deve ser ajustado no caso de desvios que ultrapassem os limites
aceitáveis serem detectados.
O time Scrum é projetado para otimizar a flexibilidade, a criatividade e a
produtividade,

sendo

composto

pelo

Product

Owner,

o

Time

de

Desenvolvimento e pelo Scrum Master, cujos principais aspectos podem ser
visualizados na Figura 5.
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Figura 6 - Eventos e artefatos do Scrum.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Schwaber e Sutherland (2016).

Ao final da Reunião de Planejamento da Sprint, o Time de
Desenvolvimento deve ser capaz de explicar ao Product Owner e ao Scrum
Master como pretende trabalhar para atingir a meta da Sprint. Somente o Time
de Desenvolvimento pode avaliar o que se pode realizar durante a Sprint.
A Reunião Diária é um evento de tempo fixo, no máximo 15 minutos,
para que o Time de Desenvolvimento possa sincronizar as atividades e criar
um plano para as próximas 24 horas.
É feita para que o Time de Desenvolvimento inspecione o progresso em
direção à meta da Sprint e para verificar se está progredindo o suficiente para
completar o trabalho do Backlog da Sprint. Durante a reunião, o Time de
Desenvolvimento discute o que foi feito no dia anterior para atingir a meta da
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Sprint, o que será feito no dia atual e se há algum obstáculo que impeça o
cumprimento da meta.
É uma peça chave no processo de inspeção e adaptação, melhorando a
comunicação, eliminando outras reuniões, identificando obstáculos a serem
removidos, além de realçar e promover a tomada rápida de decisões.
A Revisão da Sprint é um evento de tempo fixo, no máximo 4 horas,
destinado a suscitar comentários e fomentar a colaboração, onde o Product
Owner convida os interessados e o Time Scrum a compartilhar o que foi feito
durante a Sprint, bem como inspecionar o incremento entregue e adaptar o
Backlog do Produto. Nesta reunião o Product Owner:
a) Informa quais itens do Backlog do Produto estão prontos e quais não;
o Time de Desenvolvimento discute o que foi bem durante a Sprint,
quais problemas ocorreram, e como foram resolvidos;
b) O Time de Desenvolvimento monstra o trabalho pronto e responde às
questões sobre o incremento;
c) O Product Owner discute o Backlog do Produto tal como está e
projeta as prováveis datas de conclusão baseado no progresso
realizando pelo Time de Desenvolvimento até o momento;
d) O grupo todo discute o que fazer a seguir, e assim fornece valiosas
entradas para a próxima Reunião de Planejamento da Sprint;
e) É feita uma análise de como o mercado ou o uso potencial do
incremento pode ter mudado e o que pode ser feito para adaptá-lo à
seguir, e;
f) É feita uma análise da linha do tempo, do orçamento, das potenciais
capacidades, e do mercado para a próxima versão do produto.
O resultado da Revisão da Sprint é o Backlog do Produto revisado.
A Retrospectiva da Sprint é um evento de tempo fixo, no máximo 3
horas, onde:
a) É inspecionado como ocorreu a Sprint no que diz respeito às
pessoas, relacionamentos, processo e ferramentas;
b) São apontados o que aconteceu de positivo na Sprint e quais as
possíveis melhoria, e;
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c) Um plano é criado para implementação de melhorias na forma como
o Time Scrum desenvolve o seu trabalho.
O Backlog do Produto é uma lista ordenada das potenciais
funcionalidades do produto, sendo a única fonte do que está sendo planejado
para o produto. É criado e mantido pelo Product Owner.
O Backlog da Sprint é criado pelo Time de Desenvolvimento durante a
Sprint Planning, sendo derivada do exame e decomposição dos itens do
Backlog do Produto.
O Incremento é a soma de todos os itens do Backlog do Produto
completados durante a execução da Sprint atual, mais o que já foi entregue nas
Sprints anteriores. É funcional, passível de lançamento, e deve obedecer o
conceito de pronto, ou seja, feito de acordo com as normas estabelecidas pelo
Time Scrum e sem nenhum trabalhado pendente.
Além dos termos já mencionados, resta-nos definir mais quatro termos
que não estão presentes no The Scrum Guide (SCHWABER e SUTHERLAND,
2016), mas que serão tratados nesta dissertação.
Para o primeiro termo, Cohn (2006) ensina que velocidade é a medida
da taxa de progresso de um Time de Desenvolvimento. É calculado somando o
número de Story Points a cada User Story1 que o Time de Desenvolvimento
completou durante a iteração anterior. Se o Time completou três User Stories
estimadas em cinco Story Points, a velocidade será de quinze. Se o Time de
Desenvolvimento completou duas histórias de cinco pontos sua velocidade
será dez. O Story Point é uma medida relativa do tamanho de uma User Story.
Se uma User Story é estimada em dez pontos, significa que é duas vezes
maior, complexa ou arriscada que uma estimada em cinco pontos. O que
importa são os valores relativos atribuídos a diferentes histórias.
O segundo termo trata das práticas de estimativas, como por exemplo,
gráficos burndown e burnup, são usadas para monitorar e prever o progresso
do trabalho realizado.
O gráfico burndown é utilizado pelo o Time Scrum para monitorar o seu
progresso. O eixo horizontal do gráfico mostra as Sprints, enquanto que eixo

1

Descreve a funcionalidade que terá valor para um usuário ou comprador de um sistema ou software
(COHN, 2004).
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vertical mostra a quantidade de trabalho restante no início de cada sprint. O
trabalho restante pode ser mostrado, por exemplo, em Story Points.
Na Figura 7, Gráfico Burndown, o Time de Desenvolvimento iniciou um
projeto com 360 Story Points e foi planejado para ter seis Sprints. Para terminar
dentro do prazo previsto, a velocidade média foi estimada em 60 pontos por
Sprint. O primeiro Sprint foi muito bem, completando 90 pontos e deixando 270.
Tudo continuou bem durante o segundo Sprint, mas no terceiro sprint, o
trabalho restante estimado aumentou. Isso pode ter acontecido porque mais
trabalho foi adicionado ao projeto ou porque a equipe mudou algumas
estimativas do trabalho restante. Depois disso, as coisas progrediam conforme
previsto (MONTAIN GOAT SOFTWARE, 2017).
Figura 7- Gráfico Burndown

Gráfico Burndown
360

270

180

90

0
Sprint 0

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3
Realizado

Sprint 4

Sprint 5

Sprint 6

Ideal

Fonte: Adaptado de MONTAIN GOAT SOFTWARE, 2017).

O mecanismo do gráfico burnup é o mesmo, só que ao invés de
monitorarmos quanto trabalho ainda falta fazer, nós monitoramos o que
completamos, então a curva é ascendente e não decrescente.
O terceiro é o conceito de Reunião de Planejamento da Release, que
nada mais é do que a definição sobre o escopo, a data, e os acordos sobre
investimento para um produto que será entregue de forma incremental. Assim,
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um Planejamento de Release pode conter mais um Planejamento de Sprint.
(RUBIN,2013).
O quarto e último termo trata do Backlog Grooming, que é atividade de
criar, estimar, refinar e priorizar o item do Backlog do Produto. (RUBIN, 2013).

2.6 Agilidade e modelos de maturidade

Segundo Schwaber (2004), agilidade e modelos de maturidade não são
modelos opostos. Modelos como o CMMI-DEV somente medem o quão
madura a organização é na produção de um software. Compete a empresa
definir como serão implementadas as práticas descritas nesses modelos para
um determinado nível de maturidade.
Anderson et al. (2008) argumenta que agilidade e o modelo CMMI-DEV
são compatíveis e não opostos, pois enquanto o CMMI-DEV fornece “o que
fazer”, sem entrar em detalhes de como fazê-lo, métodos ágeis fornecem
práticas do “como fazê-lo”. Além disso, o modelo CMMI-DEV fornece
gerenciamento de processos e práticas que ajudam a implantar, sustentar e
melhorar continuamente a implantação de um método ágil em qualquer
organização.
Em artigos publicados respectivamente em 2007 e 2009, Jakobsen et al
(2007), e Jakobsen e Sutherland (2009) sobre estudos realizados em uma
companhia que possui o nível 5 do CMMI-DEV, concluem que o uso conjunto
do CMMi e do SCRUM resulta numa melhora significativa do desempenho,
enquanto se mantém a conformidade com o CMM-DEV.
Azevedo et al. (2015), relata que entre os benefícios em se adotar
agilidade e o modelo CMMI-DEV estão: melhorias no aspecto organizacional,
maior satisfação da equipe e do cliente, aumento da integração, redução dos
custos, assimilação do processo, aumento da produtividade e redução dos
defeitos. Entretanto, de acordo com os estudos realizados, os métodos ágeis
por si só não foram suficientes para obter o nível de maturidade desejado,
sendo necessário recorrer a práticas adicionais. As organizações interessadas
em combinar o CMMI-DEV e desenvolvimento ágil não devem negligenciar a
documentação e as provas exigidas pelo CMMI-DEV, mesmo se isto exigir
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soluções não disponíveis no mercado, especialmente quando se trata de
automação, garantia de qualidade e métricas que estejam de acordo com os
valores ágeis.

2.7 Fatores de sucesso e fracasso na implantação de processo de melhoria de
software

Palmer (2004), ensina que o esforço de mudança deve ter um
patrocinador que forneça recursos adequados, desenvolva o apoio à gestão e
incentive a mudança com palavras e a supressão das necessidades. Sem
esse patrocinador, a mudança será vagarosa, carente de atenção e recursos.
Para Dyba° (2005), o sucesso de uma implantação de um processo de
melhoria de software está alicerçado em 6 fatores:
a) Metas do processo de melhoria alinhadas com as metas e
estratégias do negócio;
b) Participação ativa e comprometimento genuíno dos líderes;
c) Equipe usar seus conhecimentos para decidir, atuar e se
responsabilizar pela melhoria;
d) Coleta e uso de dados para guiar e medir os efeitos das atividades
do processo;
e) Uso do conhecimento já existente dentro da organização, e;
f) Busca de novos conhecimentos.
Dentre os fatores de sucesso encontrados por Mendes et al. (2012), em
um estudo qualitativo sobre melhoria de processos em pequenas e médias
empresas desenvolvedoras de soluções para a Web, encontramos:
a) O uso de ferramentas automatizadas, que aceleram a implementação
de processos de melhoria, além de facilitar a coleta e análise de
dados relacionados ao processo;
b) O alinhamento do programa de melhoria com os objetivos de negócio
da empresa; o envolvimento e a real participação dos empregados;
c) O suporte da alta gerência, e;
d) A adaptação do processo às necessidades da pequena e média
empresa.

52

Neste estudo, o envolvimento da alta gerência merece destaque
especial uma vez que todos os outros fatores dependem dele. Ele é necessário
para o sucesso do processo de melhoria, já que deve crer fortemente no
processo de melhoria, tem que ter participação direta e garantir que a melhoria
seja contínua; é quem dissemina e desperta o conceito de melhoria de
processos entre os empregados; e, quem define a visão da empresa e a
estratégia corporativa.
Kotter (2013), ensina que o maior erro que uma pessoa pode cometer ao
tentar mudar uma empresa é iniciar o projeto sem estabelecer um alto senso
de urgência na gerência e nos funcionários. Sem o estabelecimento desse
senso de urgência, que pode ter origem na ausência de uma crise visível,
baixos padrões de desempenho, ou retorno externos insuficientes de como o
trabalho está sendo conduzido, os envolvidos no processo tendem a achar que
a mudança é desnecessária, o que leva ao descumprimento dos objetivos
almejados com a mudança. Além da urgência, o autor menciona que os demais
motivos relacionados ao fracasso na implantação de mudanças são:
a) Falhar na criação de uma coalizão administrativa forte;
b) Subestimar o poder da visão;
c) Comunicar a visão de forma ineficiente;
d) Permitir que obstáculos bloqueiem a nova visão;
e) Falhar na criação de vitórias a curto prazo;
f) Declarar vitória de forma prematura, e;
g) Negligenciar

a

incorporação

sólida

de

mudanças

à

cultura

corporativa.
Para que uma mudança seja eficaz Kotter (2013) ensina oito passos
fundamentais:
1. Estabeleça um senso de urgência examinando a realidade do
mercado e dos seus competidores para vislumbrar crises potencias e
descobrir oportunidades inexploradas. Convença a maioria dos seus
gerentes de que a manutenção do estado atual é mais perigosa do
que a mudança.
2. Forme um grupo com poder suficiente para liderar o esforço de
mudança e faça-os trabalhar como uma equipe.
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3. Crie uma visão para direcionar o esforço de mudança e desenvolva
estratégia para realiza-la.
4. Empodere seus colaboradores por meio da remoção daquilo que
impeça a realização da visão. Encoraje seu time a assumir riscos, ter
novas ideias e ser pró-ativo.
5. Realize conquistas de curto prazo: Planeje conquistas de curto prazo
e as torne visíveis. Reconheça e premie colaboradores que
contribuíram para essa conquista.
6. Consolide os ganhos e produza de mais mudanças: Use a
credibilidade

conseguida

com

as

conquistas

anteriores

para

promover mais mudanças e remover barreiras. Contrate, promova e
desenvolva colaboradores que possam implementar a visão.
7. Institucionalize os novos métodos na cultura da organização: Articule
conexões entre a mudança e o sucesso alcançado. Crie e
desenvolva meios para garantir que sucessão de líderes se dê de
acordo com a visão.
Dávila, Pessôa e Sihuay (2015) classificam fatores mais estudados que
influenciam o êxito ou o fracasso nas adoções de métodos ágeis em processo
de desenvolvimento de software em 4 categorias: Organização, Projeto,
Processos e Pessoas, conforme figura 8.
Keung e Khan (2016), em sua revisão sistemática sobre fatores de
sucesso e barreiras em melhorias de processo de software no desenvolvimento
global de software, encontra os seguintes fatores de sucesso, Tabela 1, e
barreiras, Tabela 2, nos 33 trabalhos selecionados.
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Figura 8 - Fatores que influenciam a adoção de métodos ágeis
Pessoas:
Organização:
1. Cultura
2. Suporte da Gestão
Projeto:
Duração
Tamanho
Complexidade
Custo
Satisfação do
Cliente
6. Normas
1.
2.
3.
4.
5.

Adoção de
Métodos Ágeis

Processos:
1.
2.
3.
4.
5.

Pilotos bem-sucedidos.
Simplicidade
Dinamismo
Metodologia
Compartilhar conhecimento

1. Treinamento
2. Equipe qualificada
3. Colaboração do
cliente
4. Ambiente do
trabalho
5. Envolvimento do
Cliente
6. Experiência
7. Capacidade de
resposta da
equipe
8. Tamanho da
equipe
9. Recursos externos
10. Diversidade da
equipe
11. Atitude das
pessoas
12. Eficiência
13. Comunicação
14. Compromisso da
equipe

Fonte: Adaptado de Dávila, Pessoa e Sihuay (2015)
Tabela 1 - Fatores de Sucesso
Posição
1º
2º
3º

Fator de Sucesso
Comprometimento da gerência.
Envolvimento do pessoal da empresa.
Alocação de recursos para o processo de
melhoria.
4º
Utilização de um projeto piloto.
5º
Estabelecer
metas
realistas
para
melhoria.
6º
Treinamento da equipe.
7º
Compartilhamento de informações e
colaboração entre membros da equipe.
8º
Colaboração entre os membros da equipe
para implantação da melhoria.
9º
Treinamento e certificação em processos
de melhoria para o pessoal da empresa.
Fonte: Adaptado de Keung e Khan (2016).

Frequência
27
21
21

Porcentagem
81%
63%
63%

19
16

57%
48%

13
12

39%
36%

9

27%

6

18%
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Tabela 2 - Barreiras.
Posição Barreira
1º
Falta de Recursos necessários
2º
Pessoal inexperiente em melhoria de
processos.
3º
Cultura organizacional
4º
Pressão
5º
Rotatividade de pessoal
6º
Falta de um método formal de melhoria
de processo
Fonte: Adaptado de Keung e Khan (2016).

Frequência
31
29

Porcentagem
93%
87%

23
17
14
13

69%
51%
42%
39%

2.8 Como implantar métodos ágeis em equipes tradicionais

Cohn e Ford (2003), ao escrever sobre as lições aprendidas durante
quatro anos de implementações do Scrum em sete organizações, aconselha
que a transição a partir de modelos lineares, como o modelo cascata, para
métodos ágeis deve ser feita de forma gradual. No caso do Scrum, deve-se
introduzir o conceito de Sprint aos poucos para que a equipe se familiarize com
o caráter iterativo e mais informal do método.
Boehm e Turner (2005), ao identificar os desafios gerenciais na
implementação de métodos ágeis em organizações tradicionais, sugere que a
implementação de práticas ágeis deve ser feita de maneira a dar suporte ao
processo já existente. Práticas ágeis que dão suporte ao processo existente
podem incluir, por exemplo, a priorização de requisitos e a integração contínua.
Abdelshafi

e

Schatz

(2005),

ao

relatar

a

transição

para

o

desenvolvimento ágil na Primavera Systems ensina que a transição de um
método tradicional para o ágil passa pela incorporação da nova linguagem,
uma vez que força as pessoas a pesarem de uma maneira nova, além de
fomentar a criatividade.
Conclui-se, então, que a implantação de métodos ágeis em equipes
tradicionais deve ser feita de forma gradual, sempre dando suporte ao
processo anterior e com a introdução da nova linguagem.
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2.9 Considerações finais

Concluída a apresentação de alguns tópicos relacionados ao processo
de software, aos modelos de capacidade e maturidade, ao Scrum e à
implantação de processos de melhoria de software, foi feita a Revisão
Sistemática da Literatura e a adaptação do Scrum conforme Seção 3.
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3 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA E ADAPTÇÃO DO SCRUM

Os passos do protocolo usados na presente dissertação foram baseados
nos autores

Brereton, Budgen e Kitchenham (2013) conforme ilustrado na

Figura 9. Foi também utilizada a ferramenta StArt (LAPES, 2016).

Figura 9 - Protocolo usado na Revisão Sistemática da Literatura

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em virtude do trabalho ter como objetivo a implantação do SCRUM com
CMMI-DEV e MR-MPS-SW, a revisão sistemática da literatura foi dividida em
duas partes: SCRUM e CMMI-DEV e, SCRUM e MR-MPS-SW.

3.1 Scrum e CMMI-DEV.

Neste tópico será detalhada a Fase 1 de Planejamento apresentada na
Figura 9.
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3.1.1 Planejamento da revisão

Na revisão serão identificadas palavras-chave referentes a trabalhos
realizados que considerem simultaneamente a aplicação de Scrum e CMMIDEV.

3.1.2 Questão da pesquisa

A questão de pesquisa é: É possível implementar o CMMI-DEV nível 2
com o Scrum?

3.1.3 Termos da pesquisa

A busca nas bases de dados acadêmicas utiliza um conjunto de
palavras-chave que é identificado de forma iterativa, e a primeira busca foi
realizada com SCRUM, CMMI, Nível 2 e Level 2. Dessa forma, a string final de
busca foi: (“SCRUM”) e (“CMMI”) e ((“Nível 2”) ou (“Level 2”)).

3.1.4 Critérios de seleção das fontes para as pesquisas

As buscas foram realizadas em Bancos de Dados Eletrônicos presentes
em estudos sobre revisão sistemática em engenharia de software. Foram
utilizadas as seguintes bases:
a) IEEE Xplorer;
b) ACM Digial Library;
c) Scopus;
d) Web of Science;
e) Science Direct;
f) SciELO;
g) Google Acadêmico.
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3.1.5 Idioma dos estudos

Por ser uma língua internacional para escrita de trabalhos científicos foi
escolhido o inglês. Também foram feitas buscas em português para abranger
os trabalhos feitos nesta língua.

3.1.6 Critério de seleção dos estudos

Foram incluídos estudos escritos em inglês e português, que tratassem
do Scrum e do CMMI-DEV nível 2, provenientes da academia ou da indústria, e
que fossem posteriores à 2010; e excluídos, os que não tratassem áreas de
processos do nível 2 do CMMI-DEV e que não mencionassem quais práticas
específicas foram atendidas por elementos do Scrum.
Para esta revisão, todos os tipos de estudo foram considerados: artigos,
trabalhos de conclusão de curso, monografias de conclusão de especialização,
dissertação de mestrado, tese de doutorado e livros.
Inicialmente os termos de foram pesquisados no título, no resumo e nas
palavras-chave dos artigos. Foram descartados os textos duplicados e os
artigos selecionados que não atendiam o tema de pesquisa.
Para avaliar a qualidade dos trabalhos, foram usados os critérios
definidos por Dybå e Dingsøyr (2008) para estudos empíricos em Engenharia
de Software descritos no Anexo A, que serviram apenas para pontuação do
trabalho, não para excluí-los da revisão.

3.1.7 Condução da revisão

As palavras-chave foram aplicadas por meio de strings de busca nas
bases de dados, onde foram encontrados 245 trabalhos.
As referências bibliográficas (Autor, Título, Palavras-chave, Publicação,
Resumo, Ano e Tipo) foram descarregadas no formato “BIBTEX” e incluídos na
ferramenta StArt (LAPES, 2016). Quando os dados não estavam disponíveis,
foram digitados manualmente.
Foram excluídos 24 trabalhos pois eram duplicados.
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Por meio da ferramenta StArt (LAPES, 2016) e da aplicação dos critérios
de inclusão e exclusão por meio da análise textual foram excluídos 212
trabalhos.
Ao final da seleção foram encontrados 9 trabalhos que atendem todos os
critérios estabelecidos.
Figura 10 – CMM-DEV x SCRUM - Quantidade de estudos encontrados por base de
pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio da ferramenta StArt(LAPES, 2016)
Figura 11 – CMMI-DEV x SCRUM - Trabalhos Aceitos, rejeitados e duplicados.

Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio da ferramenta StArt(LAPES, 2016)
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3.1.8 Consolidação e análise dos dados

Os termos relacionados ao método Scrum que foram usados nessa
revisão obedecem aos termos definidos na seção 2.3.2 do presente trabalho,
que são: Backlog do Produto, Backlog da Sprint, Gráfico Burndown, Scrum,
Reunião de Planejamento da Sprint, Sprint, Reunião Diária, Revisão da Sprint,
Retrospectiva da Sprint, Time Scrum, Product Owner, Scrum Master e Time de
Desenvolvimento.
Dos 9 trabalhos selecionados, Quadro 15 – Apêndice A, somente um
atingiu a pontuação máxima pelos critérios de qualidade e outro pontou dentro
dos critérios 5 ao 9 conforme Quadro 16 – Apêndice A. Isso ocorreu porque na
seleção haviam sido incluídos diversos trabalhos realizados sem muita
preocupação com o rigor acadêmico. Ainda, dos 9 trabalhos, 8 mencionam as
práticas específicas, e o trabalho número 1 associa os elementos do Scrum em
nível de Metas Específicas, sugerindo extensões quando a meta não é
atingida.

3.1.9 Análise da Cobertura (Apêndice A)

Uma prática específica do CMMI-DEV nível 2 foi considerada atendida
quando alguém do Time Scrum, ou algum artefato ou evento foi atribuído à
prática específica. Isso se deve ao fato de que o modelo mencionado exige
uma evidência direta e uma indireta, ou uma afirmação, para que a meta
específica seja atingida. Evidência não é sinônimo de documento. O que é
esperado que uma organização faça para atingir a meta, é descrita em alguns
números de práticas específicas. (Glazer, 2010).
Quando o trabalho selecionado atribuísse alguém do Time Scrum, ou
algum artefato ou evento à uma pratica específica, o número do trabalho
(Quadro 15 – Apêndice A) foi marcado na linha relacionada ao membro do
Time Scrum, do artefato ou evento, e na coluna relacionada à prática
específica.
Como o Scrum é um método de gerenciamento de projeto, seus
artefatos, eventos e Time Scrum cobrem a totalidade das áreas de processos
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categorizadas como Gerência de Projetos pelo CMMI-DEV, ou seja,
Planejamento de Projeto, exceto Prática Específica 1.3, Monitoramento e
Controle de Projeto, Gestão de Requisitos, além de cobrir a área de Suporte
Garantia da Qualidade de Processo e Produto.
Os elementos Scrum, por si só, não implementam as práticas
específicas do nível 2 CMMI-DEV. São necessários outros artefatos e outras
práticas, para as áreas de processos categorizadas como de suporte pelo
CMMI-DEV, quais sejam Análise e Medição e Gestão da Configuração.
A área de Gestão de Contratos com Fornecedores não é coberta.
Com exceção das áreas de Análise e Medição, Gestão da Configuração
e Gestão de Contratos com Fornecedores, artefatos e eventos adicionais
podem ocasionar o que Fayad (Fayad, 1997, apud Yourdon, 1987) chama de
paralisia do processo. Mesmo para as áreas de Gestão de Configuração e
Medição e Análise, extensões podem ser incluídas nos próprios artefatos,
eventos ou atribuídas a alguém do Time Scrum.
Quanto à cobertura as práticas específicas das áreas de processos do
CMMI-DEV nível 2, levantadas nesta revisão, Quadro 4, este resultado
corrobora com o que foi escrito por Schwaber (2004), Quadro 5, onde um
check duplo significa totalmente compatível, e um check único significa que é,
em grande parte, compatível.
Concluindo a revisão, o Quadro 6 mostra as Práticas Específicas que
não são cobertas pelo Scrum.

Quadro 4 - Cobertura das Práticas Específicas identificada na Revisão da Literatura
Área de Processo
Planejamento do Projeto
Monitoramento e Controle do
Projeto
Gestão de Requisitos
Gestão da Configuração
Garantia da Qualidade do
Processo e Produto
Medição e Análise
Gestão de Contrato com
Fornecedores
Fonte: Elaborado pelo autor

Práticas Específicas
14

Cobertas
13

10

10

5
7

5
1

4

4

8

4

6

0
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Quadro 5 - Grau de aderência do Scrum ao CMM.
Nível

Área de Processo
2 Gerenciamento de Requisitos
2 Planejamento do Projeto de Software
Acompanhamento e supervisão do
2 projeto de software.
2 Gestão de Subcontratação de Software
2 Garantia de Qualidade do Software
2 Gestão de Configuração de Software
Fonte: Adaptado de Schwaber, (2004)

Aderência

Quadro 6 - Práticas Específicas não cobertas pelo Scrum.
Área de Processo
Planejamento do
Projeto (PP)
Análise e Medição
(MA)

Meta Específica
SG2 - Elaborar um
Plano de Projeto
SG1 - Alinhar
Atividades de Medição
e Análise

Gerência de
Configuração (CM)

SG1 - Estabelecer
Baselines
SG2 - Acompanhar e
Controlar Mudanças

SG3 - Estabelecer
Integridade

Gestão de
Contrato com
Fornecedores
(SAM)

SG 1 Estabelecer
Contratos com
Fornecedores
SG 2 Cumprir
Contratos com
Fornecedor

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Prática Específica
SP 2.3 - Planejar Gestão de Dados
SP 1.2 - Especificar Medidas
SP 1.3 - Especificar Procedimentos
de Coleta e Armazenamento de
Dados
SP 1.4 - Especificar Procedimento de
Análise
SP 1.2 - Estabelecer um sistema de
Gestão de Configuração
SP 1.3 - Criar ou liberar Baselines
SP 2.1 - Acompanhar Solicitação de
Mudanças
SP 2.2 - Controlar Itens de
Configuração
SP 3.1 - Estabelecer Registros de
Gestão de Configuração
SP 3.2 - Executar Auditorias de
Configuração
SP 1.1 Determinar Tipo de Aquisição
SP 1.2 Selecionar Fornecedores
SP 1.3 Estabelecer Contratos com
Fornecedores
SP 2.1 Executar Contrato com
Fornecedor
SP 2.2 Monitorar Processos
Selecionados do Fornecedor
SP 2.3 Avaliar Produtos de Trabalho
Selecionados do Fornecedor
SP 2.4 Aceitar Produto Adquirido
SP 2.5 Transferir Produtos

64

3.2 Scrum e MR-MPS-SW (GAVA; LEARDINI; PESSÔA, 2017)

Neste tópico será detalhada a Fase 1 de Planejamento apresentada na
Figura 9.

3.2.1 Planejamento da revisão

Na revisão serão identificadas palavras-chave referentes a trabalhos
realizados que considerem simultaneamente a aplicação de Scrum e MR-MPSSW.

3.2.2 Questão da pesquisa

A questão de pesquisa é: É possível implementar o MR-MPS-SW níveis
G e F com o Scrum?

3.2.3 Termos da pesquisa

A busca nas bases de dados acadêmicas utiliza um conjunto de
palavras-chave que é identificado de forma iterativa, e a primeira busca foi
realizada com SCRUM, MPS-BR, MPS.BR, MR-MPS, Nível G e Nível F. Dessa
forma, a string final de busca foi: (“SCRUM”) e (“MPS-BR” ou “MPS.BR” ou
“MR-MPS”) e ((“Nível G” ou “Nível F”) ou (“Level G” ou “Level F”)).

3.2.4 Critérios de seleção das fontes para as pesquisas

As buscas foram realizadas em Bancos de Dados Eletrônicos presentes
em estudos sobre revisão sistemática em engenharia de software. Foram
utilizadas as seguintes bases:
a) IEEE Xplorer;
b) ACM Digial Library;
c) Scopus;
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d) Web of Science;
e) Science Direct;
f) SciELO;
g) Google Acadêmico.
Além das mencionadas, por ser o MR-MPS-SW um modelo brasileiro,
foram utilizadas as seguintes bases:
a) Associação para Promoção da Excelência do Software BrasileiroSOFTEX, por ser a promotora do MPS.BR.
b) Sociedade Brasileira de Computação, por produzir e distribuir os
principais veículos de comunicação em Ciência da Computação do
Brasil.
c) Anais do SBQS - Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software;
d) Anais do WAMPS (Workshop Anual do MPS).

3.2.5 Idioma dos estudos

As buscas foram realizadas em duas línguas: inglês e português. O
inglês foi escolhido por ter se tornado uma língua universal. O português para
abranger os trabalhos publicados nesta língua, em particular por causa do MRMPS-SW que é um modelo brasileiro.

3.2.6 Critério de seleção dos estudos

Foram incluídos estudos escritos em inglês e português, que tratassem
do Scrum e do MR-MPS-SW níveis G e F, provenientes da academia ou da
indústria, e que fossem posteriores à 2010; e excluídos, os que não tratassem
dos processos dos níveis G e F do MR-MPS-SW e que não mencionassem
quais resultados esperados foram atendidos por elementos do Scrum.
Para esta revisão, todos os tipos de estudo foram considerados: artigos,
trabalhos de conclusão de curso, monografias de conclusão de especialização,
dissertação de mestrado, tese de doutorado e livros.
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Inicialmente os termos de foram pesquisados no título, no resumo e nas
palavras-chave dos artigos. Foram descartados os textos duplicados e os
artigos selecionados que não atendiam o tema de pesquisa.
Para avaliar a qualidade dos trabalhos, foram usados os critérios
definidos por T. Dybå e T. Dingsøyr (2008) para estudos empíricos em
Engenharia de Software descritos no Anexo A, que serviram apenas para
pontuação do trabalho, não para excluí-los da revisão.

3.2.7 Condução da revisão

As palavras-chave foram aplicadas por meio de strings de busca nas
bases de dados, onde foram encontrados 104 trabalhos.
As referências bibliográficas (Autor, Título, Palavras-chave, Publicação,
Resumo, Ano e Tipo) foram descarregadas no formato “BIBTEX” e incluídos na
ferramenta StArt (LAPES, 2016). Quando os dados não estavam disponíveis,
foram digitados manualmente.
Foram excluídos 25 trabalhos, pois eram duplicados.
Por meio da ferramenta StArt (LAPES, 2016) e da aplicação dos critérios
de inclusão e exclusão por meio da análise textual foram excluídos 70
trabalhos.
Ao final da seleção foram encontrados 9 trabalhos que atendem todos os
critérios estabelecidos.
Figura 12 - MR-MPS-SW x SCRUM - Quantidade de estudos encontrados por base
de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio da ferramenta StArt(LAPES, 2016)
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Figura 13 - MR-MPS-SW x SCRUM - Trabalhos Aceitos, rejeitados e duplicados.

Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio da ferramenta StArt(LAPES, 2016)

3.2.8 Consolidação e análise dos dados

Os termos relacionados ao método Scrum que foram usados nessa
revisão obedecem aos termos definidos na seção 2.3.2 do presente trabalho,
que são: Backlog do Produto, Backlog da Sprint, Gráfico Burndown, Scrum,
Reunião de Planejamento da Sprint, Sprint, Reunião Diária, Revisão da Sprint,
Retrospectiva da Sprint, Time Scrum, Product Owner, Scrum Master e Time de
Desenvolvimento.
Dos 9 trabalhos selecionados, Quadro 25 – Apêndice B, somente 2
atingiram a pontuação máxima pelos critérios de qualidade, conforme Quadro
26 – Apêndice B. Isso ocorreu porque na seleção haviam sido incluídos
diversos trabalhos de relato de experiência e análise de ferramentas
apresentados em congressos, sem muita preocupação com o rigor acadêmico.

3.2.9 Análise da Cobertura (Apêndice B)

Um resultado esperado de um processo do MR-MPS-SW nível G ou F
foi considerado quando alguém do Time Scrum, ou algum artefato ou evento
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evidencia seu cumprimento. Isso se deve ao fato do modelo não definir as
atividades e tarefas necessárias para atender ao propósito e aos resultados
esperados, ficando a cargo dos usuários do MR-MPS-SW fazê-lo. Além disso,
uma evidência pode ser obtida por observação, medição, testes ou outros
meios. (SOFTEX,2016a).
Quando o trabalho selecionado atribuísse alguém do Time Scrum, ou
algum artefato ou evento a um resultado esperado, o número do trabalho
(Quadro 25 – Apêndice B) foi marcado na linha relacionada ao membro do
Time Scrum, do artefato ou evento, e na coluna relacionada ao resultado
esperado.
Os elementos Scrum, por si só, não cobrem os resultados esperados
dos processos dos níveis G e F do MR-MPS-SW. São necessários outros
artefatos e outras práticas, para os processos de Gerência de Configuração e
Mediação. Nenhum resultado esperado dos processos de Aquisição e Gerência
de Portfólio de Projetos é coberto, por isso seus quadros foram omitidos.
Tratando-se de um método de gerenciamento de projeto, os artefatos,
eventos e Time Scrum cobrem a totalidade dos processos de Gerência de
Projetos, exceto resultado esperado 10, Gerência de Requisitos, e Gerência de
Qualidade.
Diferente do CMMI-DEV, v. 1.3. (SEI, 2010), o MR-MPS-SW:2016,
(SOFTEX, 2016a), (SOFTEX, 2016b), (SOFTEX, 2016c), (SOFTEX, 2016d),
não adicionou orientações para as organizações que usam métodos ágeis,
estando ainda fortemente ligado os conceitos do PMBOK (PMI,2013). Talvez
seja por isso que encontramos alguns trabalhos apontando artefatos como
Proposta, Cronograma, Visão, Planilhas de Riscos, Registros de nãoconformidades, relatórios e atas de reunião (ver Anexo B, Quadros 32 a 34).
O Quadro 7 mostra o número de resultados esperados cobertos dentro
de cada processo pelo Scrum.
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Quadro 7 - Cobertura dos resultados esperados específicos identificada na Revisão da
Literatura
Processo
Gerência de Projetos
Gerência de Requisitos
Aquisição
Gerência de Configuração
Gerência de Portfólio de
Projetos
Gerência de Qualidade
Medição
Fonte: Elaborado pelo autor

Resultado
Esperado
19
5
8
7

Cobertos
18
5
0
4

8
4
7

0
4
4

Concluindo a revisão, o Quadro 8 mostra os Resultados Esperados que
não são cobertos pelo Scrum.

Quadro 8 - Resultados Esperados não cobertos pelo Scrum (continua).
Processo
GPR - Gerência de
Projetos
GCO - Gerência de
Configuração

Resultado Esperado
GRP10 - Um plano geral para a execução do projeto é
estabelecido com a integração de planos específicos
GCO2 - Os itens de configuração são identificados com base
em critérios estabelecidos
GCO4 - A situação dos itens de configuração e das baselines
é registrada ao longo do tempo e disponibilizada
GCO7 - Auditorias de configuração são realizadas
objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de
configuração estejam íntegros, completos e consistentes
MED - Medição
MED1 - Objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a
partir dos objetivos de negócio da organização e das
necessidades de informação de processos técnicos e
gerenciais
MED6 - Os dados e os resultados das análises são
armazenados
MED7 - Os dados e os resultados das análises são
comunicados aos interessados e são utilizados para apoiar
decisões
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Quadro 8 - Resultados Esperados não cobertos pelo Scrum (Conclusão).
Processo
AQU - Aquisição

Resultado Esperado
AQU1 – As necessidades de aquisição, as metas, os critérios
de aceitação do produto, os tipos e a estratégia de aquisição
são definidos
AQU2 – Os critérios de seleção do fornecedor são
estabelecidos e usados para avaliar os potenciais
fornecedores
AQU3 – O fornecedor é selecionado com base na avaliação
das propostas e dos critérios estabelecidos
AQU4 - Um acordo que expresse claramente as expectativas,
responsabilidades e obrigações de ambas as partes (cliente e
fornecedor) é estabelecido e negociado entre elas
AQU5 – Um produto que satisfaça a necessidade expressa
pelo cliente é adquirido baseado na análise dos potenciais
candidatos
AQU6 – A aquisição é monitorada de forma que as condições
especificadas sejam atendidas, tais como custo, cronograma e
qualidade, gerando ações corretivas quando necessário
AQU7 – O produto é entregue e avaliado em relação ao
acordado e os resultados são documentados
AQU8 – O produto adquirido é incorporado ao projeto, caso
pertinente
GPP - Gerência de GPP1 - As oportunidades de negócio, as necessidades e os
Portfólio de
investimentos são identificados, qualificados, priorizados e
Projetos
selecionados em relação aos objetivos estratégicos da
organização por meio de critérios objetivos
GPP2 - Os recursos e orçamentos para cada projeto são
identificados e alocados
GPP3 - A responsabilidade e autoridade pelo gerenciamento
dos projetos são estabelecidas
GPP4 - O portfólio é monitorado em relação aos critérios que
foram utilizados para a priorização
GPP5 - Ações para corrigir desvios no portfólio e para prevenir
a repetição dos problemas identificados são estabelecidas,
implementadas e acompanhadas até a sua conclusão
GPP6 - Os conflitos sobre recursos entre projetos são tratados
e resolvidos, de acordo com os critérios utilizados para a
priorização
GPP7 - Projetos que atendem aos acordos e requisitos que
levaram à sua aprovação são mantidos, e os que não atendem
são redirecionados ou cancelados
GPP8 - A situação do portfólio de projetos é comunicada para
as partes interessadas, com periodicidade definida ou quando
o portfólio for alterado
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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3.3 Adaptação do Scrum para satisfazer as Práticas Específicas e os
Resultados Esperados não cobertos

Finalizada a Revisão Sistemática da Literatura (itens 2.5 e 2.6), mais a
análise da equivalência entre os modelos (item 2.2.3), chega-se ao Quadro 9
onde são apresentadas as lacunas encontradas no MR-MPS-SW:2016 e no
CMMI-DEV, versão 1.3., e sua correspondência segundo o Guia de
Implementação MPS de Software – Parte 11 (SOFTEX, 2016d).

Quadro 9 - Lacunas encontradas no MR-MPS-SW:2016 e no CMMI-DEV 1.3 e sua
correspondência segundo Guia de Implementação MPS de Software – Parte 11
(SOFTEX, 2016d) (continua).
Número

MR‐MPS‐SW:2016
Processo Resultado
Esperado

1

GPR

GRP9

PP

SG2

SP 2.3

EQU

2

GPR

GRP10

PP

SG2

SP 2.7

EQU

3

GCO

GCO2

CM

SG1

SP 1.1

NEQ

4

GCO

GCO1

CM

SG1

SP 1.2

EQU

5

GCO

GCO3

CM

SG1

SP 1.3

EQU

6

GCO

GCO4

CM

SG2

SP 2.1

EQU+

7

GCO

GCO5

CM

SG2

SP 2.2

EQU

8

GCO

GCO4

CM

SG3

SP 3.1

EQU+

9

GCO

GCO7

CM

SG3

SP 3.2

EQU

10

MED

MED1

MA

SG1

SP 1.1

EQU

11

MED

MED2

MA

SG1

SP 1.2

NEQ

12

MED

MED3

MA

SG1

SP 1.3

EQU

13

MED

MED4

MA

SG1

SP 1.4

EQU

14

MED

MED6

MA

SG2

SP 2.3

EQU

15

MED

MED7

MA

SG2

SP 2.4

EQU

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Área
de
Processo

CMMI‐DEV 1.3
Meta
Prática
Específica Específica

Equiva‐
lência
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Quadro 9 - Lacunas encontradas no MR-MPS-SW:2016 e no CMMI-DEV 1.3 e sua
correspondência segundo Guia de Implementação MPS de Software – Parte 11
(SOFTEX, 2016d) (conclusão).
Número

MR‐MPS‐SW:2016
Processo Resultado
Esperado

1

AQU

AQU1

SAM

SG1

SP 1.1

NEQ

2

AQU

AQU2

SAM

SG1

SP 1.2

NEQ

3

AQU

AQU3

SAM

SG1

SP 1.2

NEQ

4

AQU

AQU4

SAM

SG1

SP 1.3

EQU

5

AQU

AQU5

6

AQU

AQU6

SAM

SG2

SP 2.1

EQU

7

AQU

AQU7

SAM

SG2

SP 2.2

EQU

8

AQU

AQU8

SAM

SG2

SP 2.3

EQU

9

GPP

GPP1

INE

10

GPP

GPP2

INE

11

GPP

GPP3

INE

12

GPP

GPP4

INE

13

GPP

GPP5

INE

14

GPP

GPP6

INE

15

GPP

GPP7

INE

16

GPP

GPP8

INE

Área
de
Processo

CMMI‐DEV 1.3
Meta
Prática
Específica Específica

Equiva‐
lência

INE

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Com o objetivo de se comparar os modelos foram estabelecidos quatro
critérios:
a) EQU – Equivalente: quando exigências do MR-MPS-SW são
exatamente as mesmas exigências do CMMI-DEV.
b) EQU+ – Equivalente em conjunto: quando: As exigências do MRMPS-SW são exatamente as mesmas exigências do CMMI-DEV
quando complementadas com mais de um resultado esperado ou
prática ou vice-versa.
c) NEQ – Não equivalentes: quando: As exigências do MR-MPS-SW
não são exatamente as mesmas exigências do CMMI-DEV ou viceversa.
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d) INE – Inexistente: quando não existe o resultado do MR-MPS-SW no
CMMI-DEV ou vice-versa.
Para

aqueles

Resultados

Esperados

não

considerados

EQU

(Equivalentes), seguem considerações extraídas do Guia (SOFTEX, 2016d):
a) Número 3:

O MR-MPS-SW exige a adoção de critérios para a

identificação dos itens de configuração, o que não é exigido no
CMMI-DEV. No CMMI-DEV só há referência à seleção baseada em
critérios nas subpráticas, o que não constitui uma obrigatoriedade.
b) Número 6: O MR-MPS-SW exige que as ações de gerenciamento de
configuração - como a inclusão e alteração de itens no repositório; e
a geração e liberação de baselines – sejam registradas e
disponibilizadas,

possibilitando

que

versões

anteriores

sejam

recuperadas. Neste sentido, devem ser estabelecidos registros do
conteúdo, situação e versão dos itens de configuração e baselines. O
CMMI-DEV só exige o acompanhamento das solicitações de
alteração nos itens de configuração, o que é apenas parte do que é
exigido em GCO 4. Cabe destacar que mesmo que o MR-MPS-SW
não explicite no resultado o acompanhamento das solicitações de
alteração dos itens de configuração, o que ocorre no CMMI-DEV,
uma vez que a situação é registrada ao longo do tempo, existe o
acompanhamento.
c) Número 8: A SP 3.1 complementa a exigência do CMMI-DEV
referente ao estabelecimento e manutenção de registros dos itens de
configuração. Portanto, SP 2.1 adicionado a SP 3.1 tem exigências
equivalentes a GCO 4.
d) Número 11: Além da definição das medidas a partir dos objetivos de
medição, o MR-MPS-SW exige que as medidas sejam priorizadas,
revisadas e atualizadas, quando necessário for. No CMMI-DEV só há
referência a priorização, revisão e atualização nas subpráticas, o que
não constitui uma obrigatoriedade.
Feito isso, indica-se abaixo como cada um dos processos do MR-MPSSW e cada uma das áreas de processos do CMMI-DEV não cobertas pelo
Scrum podem estendidos para serem satisfeitos.
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Para a área de processo do CMM-DEV Planejamento de Projetos e
processo do MR-MPS-SW Gerência de Projetos temos:
a) Número 1: Nos eventos de Reunião de Planejamento do Release e
Reunião de Planejamento da Sprint definir como e quando as
informações serão coletadas, distribuídas e armazenadas pelo Time
Scrum.
b) Número 2: O Product Owner e o Time Scrum colaboram durante a
Reunião de Planejamento do Release, a Reunião de Planejamento
da Sprint e o Backlog Grooming para determinar a prioridade das
User Stories e fornecer estimativas na forma de Story Points e/ou
esforço. (CMMI INSTITUTE, 2016, p. 84).
De acordo com Moreira (2010), a implementação da Gestão de
Configuração em ambientes ágeis deve ser feita de maneira alinhada com a
filosofia ágil para que o time não ofereça resistência. Com isso em mente, para
a área de processo do CMM-DEV Gerência de Configuração, e respectivo
processo do MR-MPS-SW, as práticas específicas e os resultados esperados
foram incluídos dentro dos eventos Scrum. Então, as práticas específicas e os
resultados esperados serão satisfeitos da seguinte forma:
a) Número 3: Nos eventos de Reunião de Planejamento do Release, a
Reunião de Planejamento da Sprint definir quais são os itens que
serão colocados sob gestão de configuração.
b) Número 4: Definir um Sistema de Gestão de Configuração
automatizado com, por exemplo, build scripts, checagem de
integridade dos artefatos e geração de relatórios de estado dos itens
de configuração.
c) Número 5: No evento de Revisão da Sprint, criar a baseline dos itens
colocados sob gestão de configuração na Reunião de Planejamento
da Sprint.
d) Número 6: Nos eventos de Reunião de Planejamento do Release e
Reunião de Planejamento da Sprint, analisar a solicitação de
mudança de um item de configuração para saber se será aprovada
ou rejeitada.
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e) Número 7: Nos eventos de Reunião de Planejamento do Release e
Reunião de Planejamento da Sprint, manter o registro e a
rastreabilidade das solicitações aprovadas ou rejeitadas.
f) Número 8: Definir um Sistema de Gestão de Configuração
automatizado que capaz de manter a integridade dos itens de
configuração e gerar relatórios de estados desses itens.
g) Número 9: No evento de Retrospectiva da Sprint, realizar a auditoria
da baseline gerada na Revisão da Sprint.
Para a área de processo do CMM-DEV Medição e Análise, e processo
do MR-MPS-SW Medição:
a) Número 10: A velocidade é considerada principal métrica usada para
determinar o sucesso do projeto ágil. A velocidade almejada pelo
time Scrum pode ser definida em cada Reunião de Planejamento da
Sprint (CMMI INSTITUTE, 2016, p. 128).
b) Número 11: A cada Reunião de Planejamento da Sprint será definida
a forma como a velocidade será capturada, analisada, visualizada e
comunicada. A cada Retrospectiva da Sprint, a velocidade será
revisada e atualizada para a próxima Reunião de Planejamento da
Sprint. (CMMI INSTITUTE, 2016, p. 128).
c) Número 12: Uma especificação da definição da forma como a
velocidade será capturada, analisada, visualizada e comunicada que
é feita na Reunião de Planejamento da Sprint deve existir. A forma
como a velocidade será disponibilizada ao time, como por exemplo
do Gráfico Burndown, deve ser estabelecida. (CMMI INSTITUTE,
2016, p. 128).
d) Número 13: Um Gráfico Burndown deve ser estabelecido para o time
Scrum; o meio pelo qual foi definido o acesso ao Gráfico Burndown é
usado pelo Time Scrum. (CMMI INSTITUTE, 2016, p. 128).
e) Número 14: No evento de Retrospectiva da Sprint, a velocidade
alcançada naquele Sprint deve ser armazenada para futuras
consultas.
f) Número 15: Um Gráfico Burndown deve ser estabelecido para o time
Scrum; o meio pelo qual foi definido o acesso ao Gráfico Burndown é
usado pelo Time Scrum. (CMMI INSTITUTE, 2016, p. 128).
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3.4 Considerações finais

Uma vez concluída a revisão sistemática da literatura e a adaptação do
Scrum, a Metodologia de Pesquisa é apresentada na Seção 4.
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA

Neste capítulo são apresentados a pesquisa-ação, a justificativa para
sua escolha e os ciclos planejados para a pesquisa.

4.1 A pesquisa-ação

Segundo Berto e Nakano (1998), a pesquisa-ação é uma pesquisa de
base empírica que é realizada juntamente com uma ação ou solução de um
problema no qual o pesquisador está envolvido diretamente. É uma pesquisa
de caráter qualitativo, uma vez que o pesquisador reduzirá a distância entre a
teoria e os dados, o contexto e a ação, por meio da compreensão dos
fenômenos, sua descrição e interpretação, onde suas experiências pessoais
são elementos importantes.
As

pesquisas

de

caráter

qualitativo

apresentam

as

seguintes

características (Berto e Nakano, 1998, apud, Bryman, 1989): o pesquisador
observa os fatos sob a óptica de alguém interno à organização; busca uma
compreensão

do

contexto

da

situação;

enfatiza

o

processo

dos

acontecimentos, isto é, a sequência dos fatos ao longo do tempo; seu enfoque
é mais desestruturado, não há hipóteses fortes no início da pesquisa,
conferindo bastante flexibilidade, e; geralmente emprega mais de uma fonte de
dados.
Conforme Coghlan e Coughlan (2002), a pesquisa-ação é o método
apropriado quando a pesquisa está relacionada:
a) Com a descoberta de ações que serão tomadas ao longo do tempo,
em um determinado grupo, comunidade ou organização;
b) Em entender, como sendo um membro deste grupo, como essas
ações podem mudar ou melhorar alguns aspectos do sistema, e;
c) Em compreender a mudança ou melhoria do processo com o objetivo
de extrair o aprendizado. A pesquisa-ação é composta por 3 passos
principais (Figura 14):
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1º Passo prévio, chamado “contexto e propósito”: aqui são descobertos
a motivação para a condução da pesquisa-ação, bem como o que deve ser
mudado, como deve ser mudado e em quanto tempo.
2º Passo, composto por seis etapas: a) obtenção dos dados, por meio
da

ativa

participação

no

dia-a-dia

do

pesquisador

nos

processos

organizacionais; b) análise dos dados, que deve ser feita junto com os
membros da organização; c )feedback dos dados, onde os dados obtidos são
apresentados ao cliente ; d) planejamento da ação, onde são planejados o que
precisa mudar, onde, quais são os tipos de mudança, quem irá patrociná-las,
como o comprometimento será construído, e como as resistências serão
administradas; e) implementação, e; f) avaliação.
3º Metapasso chamado “monitoração”: Aqui o pesquisador irá monitorar
tanto os passos da pesquisa-ação como processo de aprendizagem.
Figura 14 – Ciclos da Pesquisa-Ação

Fonte: Adaptado de Coghlan e Coughlan (2002)
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4.2 A justificativa da escolha

No Quadro 10 são relacionadas as características de uma pesquisaação (COGHLAN e COUGHLAN, 2002) com as que estão presentes nesta
pesquisa.
Quadro 10 - Características da Pesquisa-Ação e relação com o presente trabalho
Características da pesquisa-ação
O pesquisador executa uma ação

Soluciona um problema e contribui para
o conhecimento científico

É interativa

É fundamentalmente sobre mudança
Pode incluir todos os tipos de métodos
de obtenção de dados

Requer um pré-entendimento amplo do
ambiente organizacional

Deve ser conduzida em tempo real

Relação com o presente trabalho
Implantar o Scrum com características
dos modelos de maturidade CMMI-DEV
e MR-MPS-SW.
Propõe a implantação de um processo a
partir dos conhecimentos obtidos na
Revisão de Literatura e que é refinado
ao longo dos ciclos da pesquisa.
Envolve a participação ativa do
pesquisador, que é o implementador do
processo, bem como da equipe que
usará o processo implementado.
Implementará um novo processo.
Condução de reuniões com a equipe
para identificar quais foram os
problemas encontrados na implantação
gradual do processo
O pesquisador e implementador do
processo não é um mero observador,
estando envolvido ativamente nas ações
resultantes da pesquisa.
O processo é implantado e refinado
durante os ciclos da pesquisa.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Pelo exposto, conclui-se que as características necessárias para a
condução da pesquisa-ação estão presentes nesta pesquisa, o que justifica a
sua escolha.

4.3 Os ciclos planejados para a pesquisa-ação

Como já mencionando na seção 1.5. desta dissertação, a pesquisa
empírica será feita por meio de uma pesquisa-ação, dentro de uma pequena
empresa que atua desde 2009 fazendo outsourcing de projetos de
desenvolvimento de software para uma instituição financeira na plataforma
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mainframe, e em princípio, será composta pelos ciclos a seguir descritos
(Quadro 11):
Quadro 11 - Ciclos planejados da pesquisa-ação e sua correspondência com os
passos de (Coghlan e Coughlan (2002)

Monitoração

Contexto e Propósito: Motivação, objetivo e escopo da presente dissertação
Passos
1º Ciclo
2º Ciclo
1. Realizar reunião com equipe para
Obtenção dos 1. Realizar uma
identificar quais foram os problemas
dados
reunião inicial com a
encontrados na implantação do
equipe onde será
processo no ciclo anterior.
abordado:
a. Discussão sobre a
importância da
Análise dos
2. Identificar na Fundamentação
existência de um
dados
Teórica como abordar e resolver os
processo
homogêneo
problemas encontrados.
Feedback dos
na
empresa.
dados.
Planejamento
dos dados

2. Definir um processo
para a empresa
construído em
consenso com os
envolvidos.

Implementação 3. Automatizar o
processo e escolher
um projeto piloto.
Avaliação
4. Avaliar os
resultados.
Fonte: Elaborado pelo autor.

3. Planejar a melhoria do processo,
evoluindo de um processo linear
para o ágil da seguinte forma:
Atividade 1: Introduzir o conceito de
iteração.
Atividade 2: Introdução de iterações
primeiras fases do processo
implantado no 2º Ciclo.
Atividade 3: Introduzir as Reuniões
Diárias.
Atividade 4: Introduzir o conceito de
time autoorganizável.
Atividade 5: Introduzir o conceito de
“Pronto”.
4. Automatizar o processo evoluído
e escolher um projeto piloto.
5. Avaliar os resultados.

Para os demais ciclos a ideia é continuar a implantação do Scrum e
incorporar ao processo elementos juntamente com o nível 2 do CMMI-DEV e
os níveis G e F do MR-MPS-SW. Na página seguinte está o quadro de como
se pretende implantar o Scrum para atender o nível 2 do CMMI-DEV e os
níveis G e F do MR-MPS-SW ao longo dos demais ciclos.
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Quadro 12 - Adaptação do Scrum ao longo dos ciclos
Atividade

Introduzir os conceitos
de Backlog do Produto,
User Story, Story Point,
Backlog Grooming
Reunião de
Planejamento da
Release, Sprint e
Reunião de
Planejamento da Sprint.
Introduzir os conceitos
de velocidade, Gráfico
Burndow, Revisão da
Sprint e Retrospectiva
da Sprint.

Como satisfazer as Práticas Específicas do CMMI-Dev nível
2 e Resultados Esperados do
MR-MPS-SW níveis G e F
Na reunião de Planejamento do Release e na reunião de
Planejamento da Sprint:
• Definir como e quando as informações serão
coletadas, distribuídas e armazenadas pelo Time
Scrum.
• O Product Owner e o Time Scrum colaboram para
determinar a prioridade das User Stories e fornecer
estimativas na forma de Story Points e/ou esforço.

Na reunião de Planejamento da Sprint:
• Definir e documentar como a velocidade será
capturada, armazenada.
• Definir que a velocidade será visualizada e
comunicada por meio do Gráfico Burndown.
Na reunião de Retrospectiva da Sprint:
• Revisar e atualizar a velocidade para a próxima
reunião de Planejamento da Sprint.
• Armazenar a velocidade para futuras consultas.
Definir um sistema de
Definir um sistema de Gestão de Configuração
Gestão de
automatizado com, por exemplo, build scripts, checagem de
Configuração.
integridade dos artefatos e geração de relatórios de estado
dos itens de configuração.
Adaptar a Reunião de
Na Reunião de Planejamento da Release e na Reunião de
Planejamento da
Planejamento da Sprint:
Release e a Reunião de
• Definir quais são os itens que serão colocados sob
Planejamento da Sprint.
gestão de configuração.
• Analisar a solicitação de mudança de um item de
configuração para saber se será aprovada ou
rejeitada.
• Manter o registro e a rastreabilidade da solicitação
de mudança aprovada ou rejeitada.
Adaptar a Revisão da
Na reunião de Revisão da Sprint criar a baseline dos itens
Sprint.
colocados sob gestão de configuração na reunião de
Planejamento da Sprint.
Adaptar a Retrospectiva Na reunião de Retrospectiva da Sprint, realizar a auditoria
da Sprint.
da baseline gerada na reunião de Revisão da Sprint.
Fonte: Elaborado pelo Autor
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5 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
Neste capítulo descreve-se os ciclos realizados por meio da pesquisaação definida na seção anterior.
5.1 1º Ciclo

Neste ciclo da pesquisa-ação foram realizados os passos 1 e 2.
A empresa de pequeno porte estudada atua desde 2009 realizando
outsourcing de projetos de desenvolvimento de software para uma instituição
financeira na plataforma mainframe.
São 6 profissionais, sendo 1 proprietário, 1 responsável pela área
financeira, e 4 na área de desenvolvimento. Os perfis do proprietário, doravante
chamado de N1, bem como profissionais de desenvolvimento, chamados M2,
D1, D2 e D3 daqui por diante, estão descritos no Apêndice C.
Em virtude dos perfis de D1, D2 e D3 que foram apresentados, em Maio
de 2016 foi pedido por M2 ao N1 que desse um prazo aos mesmos para a
realização de treinamento na modalidade de ensino à distância ministrados
pela Escola Virtual da Fundação Bradesco2, dos seguintes cursos, com o
objetivo de nivelar conhecimento: Análise Estruturada de Sistemas (31 horas),
Engenharia de Requisitos (26 horas), Processo de Desenvolvimento de
Software (12 horas), Revisões, Verificações e Inspeções (16 horas), Teste e
Resolução de Problemas (21 horas), com apresentação de certificado. M2
pediu esses treinamentos, uma vez que o Scrum estabelece que o time deve
ser auto-organizável, multifuncional e precisa ser avaliado como um todo.
5.1.1 Passo 1 – Reunião inicial com a equipe

Em 02/08/2016 foi realizada uma reunião para identificação de um
processo comum que pudesse ser usado pela empresa. Nesta reunião foi feita
uma discussão sobre a importância da existência de um processo homogêneo
na empresa. Diante dos comentários, viu-se que um processo de software

2

http://www.ev.org.br/
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ajuda quando permite a sua adaptação ao projeto e atrapalha quando seu uso
resulta em redundância de trabalho e há pouca integração entre os processos.
Diante dessa proposição pudemos montar o fluxo mostrado na Figura
15, onde já identificamos os principais pontos de ocorrência dos principais
problemas.
Figura 15 – Fluxo atual de trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com a equipe os principais problemas estão na especificação
funcional entregue pelo cliente, que geralmente é incompleta, e na deficiência
dos testes unitários, fazendo com que erros apareçam para o cliente durante os
testes de integração.
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Ainda segundo a equipe, a forma de trabalho atual não permite que os
produtos sejam lançados com a rapidez necessária para atender o mercado.
Por isso, em caso de urgência, vários passos do processo atual são retirados
aleatoriamente. Um processo ideal seria aquele em que a colaboração entre
cliente e equipe de desenvolvimento seja contínua.
5.1.2 Passo 2 – Definição de um processo

Conforme planejado para o Passo 2, foi definido o processo um
processo que pode ser visualizado nos Apêndices D, E, F e G.

5.1.3 Passo 3 - Automatização do processo e escolha do projeto piloto

Durante o mês de Agosto de 2016 o processo resultante foi
automatizado por meio das ferramentas Jira Cloud (ATLASSIAN, 2016a) e
Confluence Cloud (ATLASSIAN, 2016b), já que a empresa possuía cinco
licenças gratuitas das mesmas, o que ia de encontro com dois requisitos
impostos por N1, quais sejam, que as ferramentas fossem gratuitas e que
pudessem ser acessadas remotamente sem a necessidade de se manter uma
infraestrutura dentro da empesa.
Em Setembro de 2016 o processo foi divulgado para a equipe,
salientando que o treinamento seria realizado por meio de mentoring durante a
execução.
Ainda em Setembro de 2016 um primeiro projeto (Quadro 13) foi
selecionado para ser desenvolvimento por meio do processo implantado. As
estimativas originais por tarefa relacionadas ao Projeto 1 foram feitas por meio
de reunião com a equipe, onde os membros estimaram quantas horas seriam
necessárias para concluir uma determinada tarefa (Figura 16).
O projeto piloto foi estimado usando a técnica de Análise por Ponto de
Função do IFPUG – International Function Point Users Group – usando a taxa
de entrega (horas para entregar um ponto de função) fornecido pelo cliente, o
que explica a diferença entre as horas contratadas – 600 horas – e as
estimadas após a reunião com a equipe – 457 horas.
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Quadro 13 - Projeto selecionado.
Projeto

Horas

Dias Úteis

Início

Fim

1

600

86

19/09/16

19/01/17

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 16 – Projeto 1 - Distribuição das horas por tarefa.

Fonte: Elaborado pelo autor por meio da ferramenta Jira Cloud (ATLASSIAN, 2016a)

5.1.4 Passo 4 - Avaliar os resultados

Finalizado o Projeto 1 chegamos ao total de horas consumidos conforme
Figura 17.
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Figura 17 - Projeto 1 - Horas gastas por tipo de tarefa.

Fonte: Elaborado pelo autor por meio da ferramenta Jira Cloud (ATLASSIAN, 2016a)

A diferença entre horas planejadas e consumidas pode ser visualizada
na Tabela 3.
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Tabela 3 - Projeto 1 - Diferença ente horas planejadas e consumidas.
Horas
Fase

Planejadas

Consumidas

Diferença

Validar Especificação de Requisitos

16

13

-3

Delimitar Escopo

16

12

-4

Planejar Testes

124

107

-17

Codificar

122

114

-8

Evidenciar

123

122

-1

Acompanhar testes integrados

24

24

0

Acompanhar Homologação

24

24

0

Acompanhar Implantação

8

6

-2

457

422

-35

Totais
Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda neste 1º Ciclo, novas demandas, totalizando mais de 10.000 horas
de projeto, foram contratadas pelo cliente para serem executadas entre
Outubro de 2016 e Março de 2017. Diante desse volume de horas e a pressão
realizada pelo cliente para que os projetos fossem entregues para a etapa de
testes integrados o mais rápido possível, percebeu-se que o processo passou a
não ser utilizado para esses projetos.

5.2 2º Ciclo

Neste ciclo foram realizados os passos 1, 2 e 5.

5.2.1 Passo 1 – Realizar reunião com equipe para identificar quais foram os
problemas encontrados na implantação do processo no ciclo anterior

No início do terceiro ciclo foi realizada nova reunião com equipe,
inclusive com a alta gerência, onde identificamos os seguintes motivos para
não uso do processo, exceto Projeto 1, que foi gerenciado pelo próprio
pesquisador:
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a) Volume de um ano de trabalho para ser realizado em quatro meses
de cronograma. São quatro profissionais trabalhando.
b) Pesquisador que é responsável pela implementação do processo
também gerencia os projetos, atua como analista, desenvolvedor e
testador.

Acompanha,

inclusive,

testes

junto

ao

cliente.

Desenvolvedor solicitou que, em todos os projetos, o preenchimento
das atividades do processo, desde a validação dos requisitos até o
acompanhamento da implantação, sempre ficasse à cargo do
pesquisador.
c) Alta gerência menciona que a empresa está passando por um
processo de transição e que o momento para implementação do
processo não foi oportuno, e questiona se não há como manter o
processo como está, sem evoluir para o quarto ciclo.
d) Tanto um dos desenvolvedores quanto a alta gerência questionaram
sobre a possibilidade de se manter o processo como está, sem
evoluir para o quarto ciclo.
e) Pesquisador questionou a equipe sobre a realização dos cursos
solicitados em Maio de 2016 com o objetivo de nivelamento de
conhecimento. Nenhum curso foi realizado.
f) Alta gerência mencionou que um dos desenvolvedores não
permaneceria

mais

na

empresa,

ficando

então,

somente

3

profissionais.

5.2.2 Passo 2 – Identificar na Fundamentação Teórica como abordar e resolver
os problemas encontrados

Comparando o descoberto na reunião de com o abordado pelos autores
na seção 2.8 da presente dissertação, verificamos que o insucesso no segundo
ciclo se deve em função dos fatores mencionados no Quadro 14.
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Quadro 14 - Fatores de insucesso do terceiro ciclo
Fator

Evidência

Falta de apoio da Alta gerência menciona que a empresa está passando por um
alta gerência

processo de transição e que o momento para implementação do
processo não foi oportuno, e questiona se não há como manter o
processo como está, sem evoluir para o quarto ciclo.

Pessoal dedicado Pesquisador, que é responsável pela implementação do
ao

processo

melhoria

de processo também gerencia os projetos, atua como analista,
desenvolvedor e testador. Acompanha, inclusive, testes junto ao
cliente.

Pressão

Volume de um ano de trabalho para ser realizado em quatro
meses de cronograma. São quatro profissionais trabalhando.

Envolvimento real Desenvolvedor
da equipe

solicitou

que,

em

todos

os

projetos,

o

preenchimento das atividades do processo, desde a validação
dos requisitos até o acompanhamento da implantação, sempre
ficasse à cargo do pesquisador.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para tentar vencer a resistência à mudança, recorreu-se aos oitos
passos ensinados por Kotter (2013) que foram apresentados no item 2.8 desta
dissertação.

5.2.3 Passo 5 – Avaliar os resultados

Logo no primeiro passo, ou seja, estabelecer um senso de urgência ao
mostrar que a implantação proposta abria a pequena empresa para atuar em
outros clientes e setores, nem a alta gerência, nem a equipe, foram
convencidas.
Ainda durante a realização deste terceiro ciclo, ocorreu a implantação de
cerca de 5.000 horas de projetos das que foram contratadas em Outubro de
2016, e que são referentes àqueles que não seguiram o processo proposto
para o segundo ciclo. Vinte e quatro horas após a implantação, um dos
sistemas que recebem informações daqueles projetos apresentou instabilidade,
o que ocasionou sua interrupção em ambiente de produção. Verificou-se que o
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envolvimento do sistema que recebe as informações não foi planejado durante
a fase de testes. O tempo gasto para correção e implantação foi de 48 horas.
Para o projeto que seguiu o método, nenhum problema foi reportado.
Mesmo diante desse cenário, não houve interesse pela pequena
empresa de continuar a implantação de o processo de melhoria, o que
inviabilizou a continuidade dos demais passos deste ciclo e dos demais ciclos
planejados.
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6 ANÁLISE FINAL

Esta seção inicia-se pelas conclusões finais referentes ao atendimento
dos objetivos inicialmente propostos para este trabalho. Em seguida são
apresentadas as contribuições que este trabalho traz aos estudos sobre o uso
conjunto de métodos ágeis e modelos de maturidade, bem como na
implementação de processos de melhoria de software na indústria.
Finalmente, são feitas sugestões para trabalhos futuros e alguns aspectos
observados como limitadores desta pesquisa.

6.1 Conclusões

Esta pesquisa teve como objetivo estudar processos ágeis de
desenvolvimento de software implementados com modelos de processo como
o MR-MPS-SW e CMMI-DEV.
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura para entender qual o
grau de cobertura do Scrum em relação ao nível 2 do CMMI-DEV e os níveis G
e F do MR-MPS-SW. Foi proposta, também, uma maneira de estender o Scrum
para satisfazer as práticas específicas e os resultados esperados não cobertos.
Com essas diretrizes em mãos foi elaborada uma pesquisa-ação em
uma pequena empresa de software que não tinha nenhum processo
estabelecido. Para tanto foram concebidos diversos ciclos no sentido de definir
um processo e implementar elementos do Scrum juntamente com o CMMI-DEV
nível 2 e os níveis G e F do MR-MPS-SW.
Durante a execução dos primeiros ciclos da pesquisa-ação foi
identificado um problema de institucionalização do processo. Foi recorrido à
literatura para avaliar as causas que foram: falta de apoio da alta gerência,
pessoal dedicado ao processo de melhoria, pressão e envolvimento real da
equipe. Por essa razão os últimos ciclos da pesquisa ação não foram
implementados.
Com relação aos objetivos específicos, foram obtidos:
a) As práticas específicas das áreas de processo do CMMI-DEV nível 2
são parcialmente cobertas pelo Scrum (Quadro 8) e houve
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necessidade de estender o Scrum para a sua cobertura completa
(item 3.3). Objetivo atendido completamente.
b) Os resultados esperados dos processos do MR-MPS-SW níveis G e
F são parcialmente cobertas pelo Scrum (Quadro 12) e houve
necessidade de estender o Scrum para a sua cobertura completa
(item 3.3). Objetivo atendido completamente.
c) Foram identificados os fatores de sucesso e fracasso na implantação
do processo de melhoria de software (item 2.5). Objetivo atendido
completamente.
d) A implantação do processo baseado em métodos ágeis em equipes
tradicionais seguiu as sugestões encontradas na literatura (item 2.6).
Objetivo atendido completamente.
e) O teste e a análise da implantação do Scrum com características dos
modelos de maturidade CMMI-DEV e MR-MPS-SW foi feito por meio
de uma pesquisa-ação, onde só possível a realização de apenas 2
ciclos, não se chegando à implementação dos modelos MR-MPS-SW
níveis G e F, e CMMI-DEV nível 2. As causas que impediram esta
implementação com sucesso também foram identificadas na
literatura (Quadro 18). Objetivo atendido parcialmente.
Diante disso, conclui-se que:
f) O objetivo foi parcialmente atendido por ter sido testada e analisada
a implantação dos modelos, mas não foi possível sua efetiva
implementação pelas razões já expostas.
g) A questão de pesquisa também foi parcialmente respondida.

6.2 Contribuições

Embora do ponto de vista profissional a implementação do processo não
tenha ocorrido de forma satisfatória, esta pesquisa fez as seguintes
contribuições:
a) Elaboração de um mapeamento completo para a implementação
conjunta de Scrum e nível F do MR-MPS-SW.
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b) Elaboração de um mapeamento completo para a implementação
conjunta de Scrum e nível 2 do CMMI-DEV.
c) A pesquisa ação demonstrou que a não observância de fatores de
sucesso na implantação de processos de melhoria, levou ao fracasso da
implantação, corroborando com o descrito na literatura.
d) Na pesquisa ação também foi identificado que o projeto que seguiu o
processo corretamente não apresentou nenhum problema na implantação, fato
que não ocorreu nos demais projetos sem processo.

6.3 Propostas para futuros trabalhos

Diante do exposto, como trabalhos futuros sugere-se:
a) Aplicar um estudo semelhante para comprovar sua viabilidade e, ao
final, a obtenção de uma certificação.
b) Pesquisar como abordar os problemas de comprometimento a
equipe, falta de apoio da alta administração e pessoal necessário.

6.4 Limitações da pesquisa

Por fim, as principais limitações desta pesquisa são:
a) As revisões sistemáticas da literatura foram conduzidas por um
pesquisador, o que aumenta o viés de seus resultados. Por isso,
recomenda-se que nas futuras revisões, mais de um pesquisador
seja envolvido e que nas palavras-chaves sejam especificadas as
áreas de processo do nível 2 do CMMI-DEV, além dos processos do
nível G e F do MR-MPS-SW.
b) A revisão Sistemática da Literatura foi realizada em Bancos de
Dados Eletrônicos presentes em estudos sobre revisão sistemática
em engenharia de software, o que acabou não alcançando estudos
feitos por institutos ligados à Engenharia de Software e que não
estão indexados nos bancos de dados eletrônicos acadêmicos.
c) Embora tenha sido mostrado uma maneira de estender o Scrum para
Scrum atender aos resultados esperados de processos do MR-MPS-
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SW, níveis G e F, e de práticas específicas das áreas de processo do
CMMI-DEV nível 2, não conseguimos analisar sua viabilidade da sua
implantação por meio do método proposto devido a limitações do
caso específico.
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APÊNDICE A – SCRUM E CMMI-DEV
Quadro 15 – CMMI-DEV x SCRUM Identificação dos trabalhos
Número Referência Bibliográfica
1 Escalona, Mejías e Salinas (2012)
2 Machado, Pinheiro e Tamanini (2013)
3 Lukasiewicz e Miler (2012)
4 Elghany, Farid e Helmy (2016)
5 Azevedo et al. (2014)
6 Preis (2012)
7 Engdashet, Machado e Midekso (2016)
8 Carvalho, Chagas e Reis (2014)
9 Ali e Samira (2013)
Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 16 – CMMI-DEV x SCRUM Pontuação dos trabalhos segundo os critérios de
qualidade.
T
Tipo C1 C2 C3
1
PP
1
1
1
2
PP
0
1
0
3
AR
1
1
1
4
AR
1
1
1
5
CP
1
1
1
6
AR
1
1
1
7
AR
0
1
0
8
CP
1
1
1
9
AR
0
0
0
Fonte: Elaborado pelo autor

C4
1
1
1
1
1
1
0
1
0

C5
0
0
1
0
1
0
0
0
0

C6
0
0
1
0
0
0
0
0
0

C7
0
0
1
0
1
0
0
0
0

C8
0
0
1
0
1
0
0
0
0

C9
0
0
1
0
0
0
0
0
0

C10 C11 Total
1
6
1
1
4
1
1
11
1
1
6
1
1
9
1
1
6
1
1
2
0
1
7
1
1
1
0

Legenda: PP - Proceedings Paper / CP – Conference Paper / AR – Artigo
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Quadro 17 - Scrum x Planejamento de Projeto – Meta Específica 1
Planejamento do Projeto
Meta Específica 1
Práticas Específicas
1.1
1.2
1.3
1.4

Análise da Cobertura

Scrum

Artefatos

Eventos

Time
Scrum

Backlog do Produto
Backlog da Sprint
Gráfico Burndown
Processo Scrum
Reunião de Planejamento
da Sprint
Sprint
Reunião Diária
Revisão da Sprint
Retrospectiva da Sprint
Product Owner
Scrum Master
Time de Desenvolvimento

4,5,8,9
4,5
4,5,9
4

Cobertura
Fonte: Elaborado pelo autor

S

S

8

S

S

Quadro 18 - Scrum x Planejamento de Projeto – Meta Específica 2
Análise da Cobertura
2.1
Scrum Artefatos Backlog do Produto
Backlog da Sprint
Gráfico Burndown
Eventos Processo Scrum
Reunião de
Planejamento da
Sprint
Sprint
Reunião Diária
Revisão da Sprint
Retrospectiva da
Sprint
Time
Product Owner
Scrum
Scrum Master
Time de
Desenvolvimento
Cobertura
Fonte: Elaborado pelo autor

Planejamento de Projeto
Meta Específica 2
Práticas Específicas
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

5
5

4,5,8,9

8

4

8

4,8
4

8

5

4,8

S

N

S

4,5,8
8

4,8

8
8
9
4,9
9

4

S

4,6
8

2.7

S

S

S
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Quadro 19 - Scrum x Planejamento de Projeto – Meta Específica 3
Planejamento do Projeto
Meta Específica 3
Práticas Específicas
3.1
3.2
3.3

Análise da Cobertura

Scrum

Artefatos

Eventos

Time Scrum

Backlog do Produto
Backlog da Sprint
Gráfico Burndown
Processo Scrum
Reunião de
Planejamento da
Sprint
Sprint
Reunião Diária
Revisão da Sprint
Retrospectiva da
Sprint
Product Owner
Scrum Master
Time de
Desenvolvimento

9

4

4,8

9

4,5,8

4

5
5
5
5

Cobertura
Fonte: Elaborado pelo autor

S

S

S

Quadro 20 - Scrum x Gestão da Configuração
Análise da Cobertura

Scrum Artefa
tos
Event
os

Time
Scru
m

Backlog do Produto
Backlog da Sprint
Gráfico Burndown
Processo Scrum
Reunião de
Planejamento da
Sprint
Sprint
Reunião Diária
Revisão da Sprint
Retrospectiva da
Sprint
Product Owner
Scrum Master
Time de
Desenvolvimento

Cobertura
Fonte: Elaborado pelo autor

Gestão da Configuração
Meta
Meta
Meta
Específica 1
Específica2
Específica3
Práticas
Práticas
Práticas
Específicas
Específicas
Específicas
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1
3.2
9

S

N

N

N

N

N

N

N

106
Quadro 21 - Scrum x Monitoramento e Controle de Projeto – Meta Específica 1
Monitoramento e Controle de Projeto
Meta Específica 1
Práticas Específicas

Análise da Cobertura
1.1

Scru
m

Artef
atos

Even
tos

Time
Scru
m

Backlog do
Produto
Backlog da Sprint
Gráfico Burndown
Processo Scrum
Reunião de
Planejamento da
Sprint
Sprint
Reunião Diária
Revisão da Sprint
Retrospectiva da
Sprint
Product Owner
Scrum Master
Time de
Desenvolvimento

Cobertura
Fonte: Elaborado pelo autor

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

5
5
4,8,9

3,4,5,8

4,5,8

3,4,8

7,9

4

3,4,5,7
3,4,5,7,9
8

3,4,8
3
4,8

7
7
9

8,9
8,9
8,9

4,7,8,9
4,7,8
4,7,8

5,7,9
5,7,9

S

S

S

S

S

S

S

4,7

Quadro 22 - Scrum x Monitoramento e Controle de Projeto – Meta Específica 2
Monitoramento e Controle de
Projeto
Meta Específica 2
Práticas Específicas
2.1
2.2
2.3

Análise da Cobertura

Scrum

Artefatos

Eventos

Time Scrum

Backlog do Produto
Backlog da Sprint
Gráfico Burndown
Processo Scrum
Reunião de
Planejamento da
Sprint
Sprint
Reunião Diária
Revisão da Sprint
Retrospectiva da
Sprint
Product Owner
Scrum Master
Time de
Desenvolvimento

Cobertura
Fonte: Elaborado pelo autor

4,5,8,9

8,9
8

4,5,8

4,8,9
8
4

S

S

S

107
Quadro 23 – Scrum x Gestão de Requisitos
Gestão de Requisitos
Meta Específica 1
Práticas Específicas
1.2
1.3
1.4

Análise da Cobertura
1.1
Scrum

Artefatos

Eventos

Time
Scrum

Backlog do Produto
Backlog da Sprint
Gráfico Burndown
Processo Scrum
Reunião de
Planejamento da
Sprint
Sprint
Reunião Diária
Revisão da Sprint
Retrospectiva da
Sprint
Product Owner
Scrum Master
Time de
Desenvolvimento

4,9
4

4,9
4,5

4

9

4,5,9

4
4

1.5
4,5
4,5

4,5,9

5

5,9
5

5
5
5

Cobertura
Fonte: Elaborado pelo autor

S

S

S

S

S

Quadro 24 – Scrum x Medição e Análise
Análise da Cobertura

Scrum Artefatos Backlog do Produto
Backlog da Sprint
Gráfico Burndown
Eventos Processo Scrum
Reunião de
Planejamento da
Sprint
Sprint
Reunião Diária
Revisão da Sprint
Retrospectiva da
Sprint
Time
Product Owner
Scrum
Scrum Master
Time de
Desenvolvimento
Cobertura
Fonte: Elaborado pelo autor

Medição e Análise
Meta Específica 1
Meta Específica 2
Práticas
Práticas Específicas
Específicas
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4
9

9
9

S

9

N

N

N

S

S

9

S

S
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APÊNDICE B – SCRUM E MR-MPS-SW
Quadro 25 – MR-MPS-SW x SCRUM Identificação dos trabalhos
Número Referência Bibliográfica
1 Gonçalves (2012)
2 Dias et al. (2014)
3 Silva (2015)
4 Boria et al. (2013)
5 Catunda et al. (2010)
6 Oliveira e Sá (2015)
7 Antiquera, Burity e Silva (2015)
8 Catunda et al. (2011)
9 Arimoto et al. (2010)
Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 26 – MR-MPS-SW x SCRUM Pontuação dos trabalhos segundo os critérios de
qualidade.

Número Tipo C1

C2

C3

1
1
1
DM 1
0
0
2
RE
0
1
1
3
TD
1
1
1
4
LV
0
1
0
5
RE
0
1
0
6
RE
0
0
0
7
RE
0
0
0
8
RE
0
0
0
9
AT
1
Fonte: Elaborado pelo autor

C4

C5

C6

C7

C8

1
0
1
1
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
1
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0

C9 C10 C11 Total
1
0
1
0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
1
11
5
2
3
1
1
2

Legenda: DM – Dissertação de Mestrado / TD – Tese de Doutorado / LV – Livro / RE –
Relato de Experiência / AT – Artigo Técnico.
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Quadro 27- Scrum x Gerência de Configuração
Análise da Cobertura

Gerência de Configuração
Resultados Esperados
2
3
4
5
6

1
Scrum Artefatos Backlog do
Produto
Backlog da
Sprint
Gráfico
Burndown
Eventos Processo Scrum
Reunião de
Planejamento da
Sprint
Sprint
Reunião Diária
Revisão da
Sprint
Retrospectiva da
Sprint
Time
Product Owner
Scrum
Scrum Master
Time de
Desenvolvimento
Cobertura
Fonte: Elaborado pelo autor

7

2
2
2

S

N

S

N

2

2

S

S

N

Quadro 28 - Scrum x Medição
Análise da Cobertura
1
Scrum Artefatos Backlog do Produto
Backlog da Sprint
Gráfico Burndown
Eventos Processo Scrum
Reunião de
Planejamento da
Sprint
Sprint
Reunião Diária
Revisão da Sprint
Retrospectiva da
Sprint
Time
Product Owner
Scrum
Scrum Master
Time de
Desenvolvimento
Cobertura
Fonte: Elaborado pelo autor

2

2

Medição
Resultados Esperados
3
4
5
6

2

7

2

2

N

S

S

S

S

N

N
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Quadro 29- Scrum x Gerência de Projetos
Análise da
Cobertura

Sc
ru
m

Arte
fato
s

Eve
ntos

Tim
e
Scr
um

Backlog
do
Produto
Backlog
da
Sprint
Gráfico
Burndo
wn
Process
o Scrum

1

2

3

2,
3,
4

1
,
4

4

4 5

Gerência de Projetos
Resultados Esperados
6 7 8 9 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5
4
4
4

1
6

1 1 1
7 8 9

2
,
4
2

2

1

7 2

2

2
,
7

Reunião
de
Planeja
mento
da
Sprint
Sprint
Reunião
Diária

1

Revisão
da
Sprint
Retrosp
ectiva
da
Sprint
Product
Owner
Scrum
Master
Time de
Desenv
olviment
o

1

1

2

2
,
6

2

2 4

2

2 2

4

4 4 4

2

Cobertura
S S
Fonte: Elaborado pelo autor

2
2

2

2
4

S S S S S S S N S S S S S S

S S S
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Quadro 30 - Scrum x Gerência de Requisitos
Análise da Cobertura

Scrum Artefatos Backlog do
Produto
Backlog da
Sprint
Gráfico
Burndown
Eventos Processo Scrum
Reunião de
Planejamento da
Sprint
Sprint
Reunião Diária
Revisão da
Sprint
Retrospectiva da
Sprint
Time
Product Owner
Scrum
Scrum Master
Time de
Desenvolvimento
Cobertura
Fonte: Elaborado pelo autor

Gerência de Requisitos
Resultados Esperados
1
2
3
4
5
1
1
1

2

1

2
2

4

4
1

S

S

S

2

S

S

Quadro 31 - Scrum x Gerência de Qualidade
Análise da Cobertura

Scrum Artefatos Backlog do Produto
Backlog da Sprint
Gráfico Burndown
Eventos Processo Scrum
Reunião de
Planejamento da Sprint
Sprint
Reunião Diária
Revisão da Sprint
Retrospectiva da Sprint
Time
Product Owner
Scrum
Scrum Master
Time de
Desenvolvimento
Cobertura
Fonte: Elaborado pelo autor

Gerência de Qualidade
Resultados Esperados
1
2
3
4

3
2

3
2

3
2

S

S

3

2

S

S
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Quadro 32 - Demais artefatos e práticas x Gerência de Requisitos
Gerência de
Requisitos
Resultados
Esperados

Análise da Cobertura

1 2 3

4

Visão
Artefatos EAP
Checklist de Critérios de avaliação de Requisitos
Proposta
User Story
Diário da Sprint
Impediment Backlog
Processo com notação BPMN

1
1 1
1 1
4

1

Evento
Release Planning
Fonte: Elaborado pelo autor

1 1 1

1
1
2
1

5

2

Quadro 33 - Demais artefatos e práticas x Gerência de Projeto
Gerência de Projetos
Resultados Esperados
Análise da Cobertura

EAP
Proposta
Cronograma
Diário da Sprint
Dados das Sprints
anteriores
Lista de Riscos
Impediment backlog
Perfis Responsabilidades
Carta de Colaborador
Script DMS
Arte Sprint Burndown
fato
Product Burndown
s
Demo
Planilha de Riscos
Visão
Eve
ntos Pré-Game
Fonte: Elaborado pelo autor

12 3 4 5 6 7 8 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

11
4 4
1
1

4

4

4

2
1
2
1
7
4
2
2
4 4 4
1

1

11 1

4
1 1
1 1 1

4
2
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Quadro 34 - Demais artefatos e práticas x Gerência de Qualidade

Análise da Cobertura
A
r
t
e
f
a
t
o
s

Impediments Backlog
Listas de verificação (checklists) de produto.
Relatórios ou ata de avaliação de produto.
Registro ou quadro de não conformidades de produto.
Ações corretivas associadas às não conformidades de produto.
Listas de verificação (checklists) de processo.
Relatórios ou ata de avaliação de processo.
Registro ou quadro de não conformidades de processo.
Ações corretivas associadas às não conformidades de processo.
Relatório apontando tendências de qualidade ou situação de
resolução das não conformidades.
Fonte: Elaborado pelo autor

Gerência de
Qualidade
Resultados
Esperados
1 2 3
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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APÊNDICE C – PERFIS DOS PROFISSIONAIS

Nome: N1
Idade: 54
Tempo de atuação profissional: 31 anos
Formação profissional (considerar cursos técnicos, superior, pós-graduação).
Formado em Ciências Matemáticas
Especialização em Sistemas de Informação
Competências e Habilidades:
1. Ambientes (considerar: mainframe, baixa plataforma). Mainframe
2. Métodos de desenvolvimento de sistemas (considerar: cascata, espiral,
prototipação, ágil). Cascata.
3. Linguagens (considerar: COBOL, SQL, Easytrieve Plus, JCL, CICS
Command Level, Assembler, COBOL, SQL, JCL, CICS, ASSEMBLER,.
4. Armazenamento de dados (considerar: DB2, arquivos QSAM e VSAM,
outros gerenciadores de banco de dados ou métodos de
armazenamento de dados). DB2 e VSAM
5. Sistemas Operacionais (considerar: Windows, Linux, Unix, z/Os).
Windows e z/Os
6. Métodos para estimativa de tamanho de software (considerar: Análise
por Pontos de Função, Use Case Point, Planning Poker, opinião de
especialista). Opinião de especialista.
7. Ferramentas (considerar: CA-Roscoe, FILE-AID, XPEDITER,
TRACEMASTER,CHANGEMAN, ISPF/PDF, CA ERWIN, IDEs, Pacote
MS Office, MS Project). CA-Roscoe, XPEDITER, FILE-AID,
CHANGEMAN, PACOTE MS OFFICE, MS PROJECT.
8. Possui alguma experiência em gestão de projetos (Se sim, mencionar se
segue algum modelo como o PMBOK, por exemplo). Sim possuo
experiência em gestão de projetos estruturados, mas sem aplicação de
qualquer modelo.
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Nome: D1
Idade: 33
Tempo de atuação profissional: 16 anos
Formação profissional (considerar cursos técnicos, superior, pós-graduação).
Balcharel em Design Digital
Java Básico, Intermediário e Avançado.
Competências e Habilidades:
1. Ambientes (considerar: mainframe, baixa plataforma). Mainframe e
Baixa Plataforma
2. Métodos de desenvolvimento de sistemas (considerar: cascata, espiral,
prototipação, ágil). Cascata.
3. Linguagens (considerar: COBOL, SQL, Easytrieve Plus, JCL, CICS
Command Level, Assembler, Java, C, C++, C#, outras linguagens).
COBOL, SQL, JCL, CICS, ASSEMBLER, JAVA, JAVASCRIPT.
4. Armazenamento de dados (considerar: DB2, arquivos QSAM e VSAM,
outros gerenciadores de banco de dados ou métodos de
armazenamento de dados). DB2 e VSAM
5. Sistemas Operacionais (considerar: Windows, Linux, Unix, z/Os).
Windows e z/Os
6. Métodos para estimativa de tamanho de software (considerar: Análise
por Pontos de Função, Use Case Point, Planning Poker, opinião de
especialista). Opinião de especialista.
7. Ferramentas (considerar: CA-Roscoe, FILE-AID, XPEDITER,
TRACEMASTER,CHANGEMAN, ISPF/PDF, CA ERWIN, IDEs, Pacote
MS Office, MS Project). CA-Roscoe, XPEDITER, FILE-AID,
TRACEMASTER, CHANGEMAN, ISPF/PDF, CA ERWIN, ECLIPSE,
NETBEANS, INTELLIJ, PACOTE MS OFFICE, MS PROJECT.
8. Possui alguma experiência em gestão de projetos (Se sim, mencionar se
segue algum modelo como o PMBOK, por exemplo). Sim possuo
experiência em gestão, mas sem aplicação de qualquer modelo.
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Nome: M2 – Pesquisador.
Idade: 40
Tempo de atuação profissional: 21 anos
Formação profissional (considerar cursos técnicos, superior, pós-graduação):
Habilitação Profissional Plena em Processamento de Dados, Bacharel em
Direito, Especialista em Sistemas de Informação.

Competências e Habilidades:
1. Ambientes (considerar: mainframe, baixa plataforma). Mainframe e
Baixa Plataforma.
2. Métodos de desenvolvimento de sistemas (considerar: cascata, espiral,
prototipação, ágil). Cascata.
3. Linguagens (considerar: COBOL, SQL, Easytrieve Plus, JCL, CICS
Command Level, Assembler, Java, C, C++, C#, outras linguagens).
COBOL, SQL, JCL, CICS, ASSEMBLER.
4. Armazenamento de dados (considerar: DB2, arquivos QSAM e VSAM,
outros gerenciadores de banco de dados ou métodos de
armazenamento de dados). DB2 e VSAM
5. Sistemas Operacionais (considerar: Windows, Linux, Unix, z/Os). Unix,
Windows e z/Os
6. Métodos para estimativa de tamanho de software (considerar: Análise
por Pontos de Função, Use Case Point, Planning Poker, opinião de
especialista). APF
7. Ferramentas (considerar: CA-Roscoe, FILE-AID, XPEDITER,
TRACEMASTER,CHANGEMAN, ISPF/PDF, CA ERWIN, IDEs, Pacote
MS Office, MS Project). CA-Roscoe, XPEDITER, FILE-AID,
TRACEMASTER, CHANGEMAN, ISPF/PDF, CA ERWIN, PACOTE MS
OFFICE, MS PROJECT.
8. Possui alguma experiência em gestão de projetos (Se sim, mencionar se
segue algum modelo como o PMBOK, por exemplo). Sim possuo
experiência em gestão, aplicando conceitos do PMBOK.
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Nome: D2
Idade: 31 anos
Tempo de atuação profissional: 15 anos
Formação profissional: Bacharelado em Análise de Sistemas e Tecnologia da
Informação (FATEC / 2016).
Competências e Habilidades:
1. Ambientes (considerar: mainframe, baixa plataforma). Mainframe, PC,
WEB
2. Métodos de desenvolvimento de sistemas (considerar: cascata, espiral,
prototipação, ágil). Cascata.
3. Linguagens (considerar: COBOL, SQL, Easytrieve Plus, JCL, CICS
Command Level, Assembler, Java, C, C++, C#, outras linguagens).
COBOL, SQL, Easytrieve Plus, JCL, CICS Command Level, Java, C,
PLI.
4. Armazenamento de dados (considerar: DB2, arquivos QSAM e VSAM,
outros gerenciadores de banco de dados ou métodos de
armazenamento de dados). DB2, arquivos QSAM e VSAM, SQL Server,
MSSQL.
5. Sistemas Operacionais (considerar: Windows, Linux, Unix, z/Os).:
Windows, Linux.
6. Métodos para estimativa de tamanho de software(considerar: Análise
por Pontos de Função, Use Case Point, Planning Poker, opinião de
especialista): Análise por Pontos de Função, opinião de especialista.
7. Ferramentas (considerar: CA-Roscoe, FILE-AID, XPEDITER,
TRACEMASTER,CHANGEMAN, ISPF/PDF, CA ERWIN, IDEs, Pacote
MS Office, MS Project). CA-Roscoe, FILE-AID, XPEDITER,
TRACEMASTER,CHANGEMAN, ISPF/PDF, CA ERWIN, IDEs, Pacote
MS Office, MS Project, CA-Realia, NetBeans, Apache, Eclipse, MFe.
8. Possui alguma experiência em gestão de projetos (Se sim, mencionar se
segue algum modelo como o PMBOK, por exemplo). Não.

118

Nome: D3
Idade: 28 Anos
Tempo de atuação profissional: 11 anos
Formação profissional (considerar cursos técnicos, superior, pós-graduação):
UNIP - Gestão em Tecnologia da informaçã; FutureSchool - Desenvolvimento
Mainframe; GlobalCode - Academia Java; GlobalCode - Academia WEB.
Competências e Habilidades:
1. Ambientes (considerar: mainframe, baixa plataforma).
Mainframe e Open.
2. Métodos de desenvolvimento de sistemas (considerar: cascata, espiral,
prototipação, ágil).
Cascata, Prototipação, Espiral e Ágil. Trabalhando atualmente no
modelo cascata e espiral.
3. Linguagens (considerar: COBOL, SQL, Easytrieve Plus, JCL, CICS
Command Level, Assembler, Java, C, C++, C#, outras linguagens).
COBOL, CICS, SQL, JCL, Java, C, Assembler, HTML, CSS, XML,
JavaScript, EL.
4. Armazenamento de dados (considerar: DB2, arquivos QSAM e VSAM,
outros gerenciadores de banco de dados ou métodos de
armazenamento de dados).
DB2, MySQL, VSAM.
5. Sistemas Operacionais (considerar: Windows, Linux, Unix, z/Os).
z/OS, Windows e Linux.
6. Métodos para estimativa de tamanho de software (considerar: Análise
por Pontos de Função, Use Case Point, Planning Poker, opinião de
especialista).
Sem conhecimento.
7. Ferramentas (considerar: CA-Roscoe, FILE-AID, XPEDITER,
TRACEMASTER,CHANGEMAN, ISPF/PDF, CA ERWIN, IDEs, Pacote
MS Office, MS Project).
CA-Roscoe, TSO, ISPF/PDF, CA Erwin, Pacote MS Office, NetBeans,
MainframeExpress, Eclipse, InteliJ, UML, DOCTO, CICS, MQSeries.
8. Possui alguma experiência em gestão de projetos (Se sim, mencionar se
segue algum modelo como o PMBOK, por exemplo).
Não, conhecimento em PMBOK, MPS-BR e CMMI.
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APÊNDICE D – MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO PROVER SOLUÇÕES
Figura 18 ‐ Metodologia Prover

Fonte: Elaborado pelo autor.
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VALIDAR REQUISITOS:

Propósito.
Validar o documento de requisitos recebido do cliente.

Envolvido.
Gerente do Projeto.
Analista Programador.

Entradas exigidas.
Documento de Requisitos anexado.

Produtos de trabalho criados.
Checklist de validação do documento preenchido.

Critério de Entrada.
Tarefa atribuída (Status = To Do)
Summary (Nome da Tarefa) preenchido.
Due Date (Prazo) preenchido.
Assignee (Atribuição) preenchido.
Description (Descrição ) preenchida.
Original Estimate (Estimativa Original) preenchida em Semanas (w), Dias (d) e
Horas (h).
Especificação de Requisitos do Cliente anexada.

Critério de Saída.
Checklist Preenchido pelo Analista Programador e aprovado pelo Gerente do
Projeto.
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Fluxo
Figura 19 - Validar Requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor

Medições
Por meio do preenchimento dos campos Due Date (Prazo), Original Estimate
(Estimativa Original) e Time Spent.
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DELIMITAR ESCOPO:

Propósito.
Preencher o documento "Escopo do Produto" com base nas informações
obtidas na fase de validação da especificação de requisitos e em reuniões com
o cliente.

Envolvido.
Gerente do Projeto.
Analista Programador.

Entradas exigidas.
Documento de especificação de requisitos e atas de reuniões para
esclarecimento dos escopos do projeto e do produto.

Produtos de trabalho criados.
Documento "Escopo do Produto".
Tarefa com Link da url do documento de Escopo do Produto.

Critério de Entrada.
Tarefa atribuída (Status = To Do)
Summary (Nome da Tarefa) preenchido.
Due Date (Prazo) preenchido.
Assignee (Atribuição) preenchido.
Description (Descrição ) preenchida.
Original Estimate (Estimativa Original) preenchida em Semanas (w), Dias (d) e
Horas (h).
Especificação de Requisitos do Cliente anexada.

Critério de Saída.
Documento "Escopo do Produto" preenchido pelo Analista Programador e
aprovado pelo gerente do projeto.
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Fluxo.
Figura 20 - Delimitar Escopo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Medições.
Por meio do preenchimento dos campos Due Date (Prazo), Original Estimate
(Estimativa Original) e Time Spent.
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CONTAR PONTOS DE FUNÇÃO:

Propósito.
Realizar a contagem de pontos de função.

Envolvido.
Gerente do Projeto.
Analista Programador.

Entradas exigidas.
Documento de Escopo do Produto preenchido.

Produtos de trabalho criados.
Tarefa com a Planilha de Pontos de Função preenchida.
Planilha de Pontos de Função preenchida.

Critério de Entrada.
Tarefa atribuída (Status = To Do)
Summary (Nome da Tarefa) preenchido.
Due Date (Prazo) preenchido.
Assignee (Atribuição) preenchido.
Description (Descrição ) preenchida.
Original Estimate (Estimativa Original) preenchida em Semanas (w), Dias (d) e
Horas (h).
Link com a url do documento de Escopo do Produto.

Critério de Saída.
Planilha de Pontos de Função preenchida pelo Analista Programador e
aprovada pelo Gerente do Projeto.
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Fluxo
Figura 21 - Contar Pontos de Função

Fonte: Elaborado pelo autor.

Medições.
Por meio do preenchimento dos campos Due Date (Prazo), Original Estimate
(Estimativa Original) e Time Spent.
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DESENVOLVER:

A fase "Desenvolver" é composta pela criação dos componentes necessários
para incluir, alterar ou excluir as funcionalidades elencadas no documento de
"Escopo do Produto" e que refletem as Funções de Dados e Transação
enumeradas na Planilha de Pontos de Função.
Assim:
Figura 22 - Desenvolver

Fonte: Elaborado pelo autor.
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EXCLUIR FUNCIONALIDADE:

Propósito.
Desenvolver, manter ou excluir os componentes que serão afetados na
exclusão da funcionalidade descrita no documento "Escopo do Produto".

Envolvido.
Gerente do Projeto.
Analista Programador.

Entradas exigidas.
Documento de Escopo do Produto preenchido.

Produtos de trabalho criados.
Coluna "Associações" do item Requisitos do documento de "Escopo do
Produto" preenchida com o link da tarefa relacionada.
Sub-tarefas (planejar testes, codificar, evidenciar), relacionadas à
funcionalidade, feitas pelo Analista Programador.

Critério de Entrada.
Tarefa atribuída (Status = To Do)
Issue Type (Tipo da Tarefa) preenchido com "Excluir Funcionalidade".
Summary (Nome da Tarefa) preenchido.
Due Date (Prazo) preenchido.
Assignee (Atribuição) preenchido.
Description (Descrição ) preenchida.
Original Estimate (Estimativa Original) preenchida em Semanas (w), Dias (d) e
Horas (h).
Sub-tarefa (planejar testes, codificar, evidenciar) associada.
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Critério de Saída.
Sub-tarefa (planejar testes, codificar, evidenciar), relacionadas à funcionalidade
excluída, feitas pelo Analista Programador e aprovadas pelo Gerente do
Projeto.

Fluxo
Figura 23 - Excluir Funcionalidade

Fonte: Elaborado pelo autor.

Medições.
Por meio do preenchimento dos campos Due Date (Prazo), Original Estimate
(Estimativa Original) e Time Spent.
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INCLUIR FUNCIONALIDADE.

Propósito.
Desenvolver, manter ou excluir os componentes que serão afetados na
Inclusão da funcionalidade descrita no documento "Escopo do Produto".

Envolvido.
Gerente do Projeto.
Analista Programador.

Entradas exigidas.
Documento de Escopo do Produto preenchido.

Produtos de trabalho criados.
Coluna "Associações" do item Requisitos do documento de "Escopo do
Produto" preenchida com o link da tarefa relacionada.
Sub-tarefas (planejar testes, codificar, evidenciar), relacionadas à
funcionalidade, feitas pelo Analista Programador.

Critério de Entrada.
Tarefa atribuída (Status = To Do)
Issue Type (Tipo da Tarefa) preenchido com "Incluir Funcionalidade".
Summary (Nome da Tarefa) preenchido.
Due Date (Prazo) preenchido.
Assignee (Atribuição) preenchido.
Description (Descrição ) preenchida.
Original Estimate (Estimativa Original) preenchida em Semanas (w), Dias (d) e
Horas (h).
Sub-tarefa (planejar testes, codificar, evidenciar) associada.
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Critério de Saída.
Sub-tarefa (planejar testes, codificar, evidenciar), relacionadas à funcionalidade
incluída, feitas pelo Analista Programador e aprovadas pelo Gerente do
Projeto.
Fluxo
Figura 24 - Incluir Funcionalidade

Fonte: Elaborado pelo autor.

Medições.
Por meio do preenchimento dos campos Due Date (Prazo), Original Estimate
(Estimativa Original) e Time Spent.
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ALTERAR FUNCIONALIDADE

Propósito.
Desenvolver, manter ou excluir os componentes que serão afetados na
alteração da funcionalidade descrita no documento "Escopo do Produto".

Envolvido.
Gerente do Projeto.
Analista Programador.

Entradas exigidas.
Documento de Escopo do Produto preenchido.

Produtos de trabalho criados.
Coluna "Associações" do item Requisitos do documento de "Escopo do
Produto" preenchida com o link da tarefa relacionada.
Sub-tarefas (planejar testes, codificar, evidenciar), relacionadas à
funcionalidade, feitas pelo Analista Programador.

Critério de Entrada.
Tarefa atribuída (Status = To Do)
Issue Type (Tipo da Tarefa) preenchido com "Excluir Funcionalidade".
Summary (Nome da Tarefa) preenchido.
Due Date (Prazo) preenchido.
Assignee (Atribuição) preenchido.
Description (Descrição ) preenchida.
Original Estimate (Estimativa Original) preenchida em Semanas (w), Dias (d) e
Horas (h).
Sub-tarefa (planejar testes, codificar, evidenciar) associada.
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Critério de Saída.
Sub-tarefa (planejar testes, codificar, evidenciar), relacionadas à funcionalidade
alterada, feitas pelo Analista Programador e aprovadas pelo Gerente do
Projeto.

Fluxo.
Figura 25 - Alterar Funcionalidade

Fonte: Elaborado pelo autor

Medições.
Por meio do preenchimento dos campos Due Date (Prazo), Original Estimate
(Estimativa Original) e Time Spent.
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CODIFICAR:

Propósito.
Codificar o componente relacionado à tarefa de incluir, alterar ou excluir a
funcionalidade.

Envolvido.
Gerente do Projeto.
Analista Programador.

Entradas exigidas.
Descrição do componente preenchida.

Produtos de trabalho criados.
Código Fonte do componente criado no pacote "changeman", compilado, sem
erro e com laudo de hexavision apto à promoção.

Critério de Entrada.
Tarefa atribuída (Status = To Do)
Issue Type (Tipo da Tarefa) preenchido com "Codificar".
Summary (Nome da Tarefa) preenchido.
Tipo de Componente preenchido.
Due Date (Prazo) preenchido.
Assignee (Atribuição) preenchido.
Description (Descrição ) preenchida.
Original Estimate (Estimativa Original) preenchida em Semanas (w), Dias (d) e
Horas (h).

Critério de Saída.
Código Fonte do componente criado no pacote "changeman", compilado, sem
erro e com laudo de hexavision apto à promoção.
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Fluxo

Figura 26 - Codificar

Fonte: Elaborado pelo autor.

Medições.
Por meio do preenchimento dos campos Due Date (Prazo), Original Estimate
(Estimativa Original) e Time Spent.
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EVIDENCIAR:

Propósito.
Evidenciar os testes do componente relacionado à tarefa de incluir, alterar ou
excluir a funcionalidade.

Envolvido.
Gerente do Projeto.
Analista Programador.

Entradas exigidas.
Descrição do componente preenchida.
Código Fonte do componente criado no pacote "changeman", compilado, sem
erro e com laudo de hexavision apto à promoção.
Documento "Roteiro de Teste" preenchido.

Produtos de trabalho criados.
Evidência dos testes realizados de acordo com o planejado no documento de
"Roteiro de Testes".

Critério de Entrada.
Tarefa atribuída (Status = To Do)
Issue Type (Tipo da Tarefa) preenchido com "Planejar Testes".
Summary (Nome da Tarefa) preenchido.
Due Date (Prazo) preenchido.
Assignee (Atribuição) preenchido.
Description (Descrição ) preenchida.
Original Estimate (Estimativa Original) preenchida em Semanas (w), Dias (d) e
Horas (h).
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Critério de Saída.
Evidência dos testes realizados de acordo com o planejado no documento de
"Roteiro de Testes".

Fluxo
Figura 27 - Evidenciar Testes

Fonte: Elaborado pelo autor.

Medições.
Por meio do preenchimento dos campos Due Date (Prazo), Original Estimate
(Estimativa Original) e Time Spent.
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PLANEJAR TESTES.

Propósito.
Planejar os testes do componente relacionado à tarefa de incluir, alterar ou
excluir a funcionalidade.

Envolvido.
Gerente do Projeto.
Analista Programador.

Entradas exigidas.
Descrição do componente preenchida.

Produtos de trabalho criados.
Documento "Roteiro de Teste" preenchido e com a url inserida na sub-tarefa.

Critério de Entrada.
Tarefa atribuída (Status = To Do)
Issue Type (Tipo da Tarefa) preenchido com "Planejar Testes".
Summary (Nome da Tarefa) preenchido.
Due Date (Prazo) preenchido.
Assignee (Atribuição) preenchido.
Description (Descrição ) preenchida.
Original Estimate (Estimativa Original) preenchida em Semanas (w), Dias (d) e
Horas (h).

Critério de Saída.
Documento "Roteiro de Teste" preenchido e com a url inserdida na sub-tarefa.
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Fluxo
Figura 28 - Planejar Testes

Fonte: Elaborado pelo autor.

Medições
Por meio do preenchimento dos campos Due Date (Prazo), Original Estimate
(Estimativa Original) e Time Spent.
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ACOMPANHAR TESTES INTEGRADOS

Propósito.
Acompanhar os testes integrados realizados pelo cliente.

Envolvido.
Gerente do Projeto.
Analista Programador.

Entradas exigidas.
Solicitação de acompanhamento dos testes integrados.

Produtos de trabalho criados.
Não se aplica.

Critério de Entrada.
Mensagem do Cliente solicitando acompanhamento dos testes integrados.

Critério de Saída.
Testes Integrados acompanhados.
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Fluxo
Figura 29 - Acompanhar Testes Integrados

Fonte: Elaborado pelo autor.

Medições.
Por meio do preenchimento dos campos Due Date (Prazo), Original Estimate
(Estimativa Original) e Time Spent.
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ACOMPANHAR HOMOLOGAÇÃO

Propósito.
Acompanhar a homologação realizada pelo cliente.

Envolvido.
Gerente do Projeto.
Analista Programador.

Entradas exigidas.
Solicitação de acompanhamento da homologação.

Produtos de trabalho criados (saídas).
Não se aplica.

Critério de Entrada.
Mensagem do Cliente solicitando acompanhamento da homologação.

Critério de Saída.
Homologação acompanhada.
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Fluxo
Figura 30 - Acompanhar Homologação

Fonte: Elaborado pelo autor

Medições.
Por meio do preenchimento dos campos Due Date (Prazo), Original Estimate
(Estimativa Original) e Time Spent.
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ACOMPANHAR IMPLANTAÇÃO

Propósito.
Acompanhar a implantação do produto.

Envolvido.
Gerente do Projeto.
Analista Programador.

Entradas exigidas.
Solicitação de acompanhamento da implantação.

Produtos de trabalho criados.
Não se aplica.

Critério de Entrada.
Mensagem do Cliente solicitando acompanhamento da implantação.

Critério de Saída.
Implantação acompanhada.
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Fluxo

Figura 31 - Acompanhar Implantação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Medições.
Por meio do preenchimento dos campos Due Date (Prazo), Original Estimate
(Estimativa Original) e Time Spent.
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CORRIGIR BUG.

Propósito.
Corrigir os bugs informados pelo cliente durante os acompanhamentos dos
testes integrados e da homologação.

Envolvido.
Gerente do Projeto.
Analista Programador.

Entradas exigidas.
Solicitação de correção de bug.

Produtos de trabalho criados
Mensagem para o cliente informando o resultado.

Critério de Entrada.
Mensagem do Cliente solicitando a correção do bug.

Critério de Saída
Bug corrigido.
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Fluxo
Figura 32 - Corrigir BUG

Fonte: Elaborado pelo autor

Medições.
Por meio do preenchimento dos campos Due Date (Prazo), Original Estimate
(Estimativa Original) e Time Spent.
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APÊNDICE E – CHECKLIST DE VALIDAÇÃO DE DOCUMENTO DE
REQUISITOS
Figura 33 - Checklist de validação de requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊ
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APÊ
ÊNDICE G – TEMPLA
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ANEXO A – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
NÚMERO CRITÉRIO (1 = SIM / 2 = NÃO)
C1
É um trabalho de pesquisa?
Considerar: O trabalho é baseado em pesquisa ou é um mero relatório
de “lições aprendidas” baseado na opinião de um especialista?
C2
Existe uma declaração clara dos objetivos da pesquisa?
Considerar:
Existe uma justificativa para a pesquisa que foi realizada?
O desenvolvimento ágil é o foco principal o do estudo?
A pesquisa apresenta dados empíricos?
Existe uma declaração clara da conclusão da pesquisa (ou seja o tempo
de entrada no mercado do produto, o custo ou a qualidade de um
produto ou de um processo)?
C3
Existe uma declaração clara do contexto em que a pesquisa foi feita?
Considerar se o pesquisador identificou:
A indústria na qual são utilizados os produtos (bancos,
telecomunicações, bens de consumo, viagens, etc).
A natureza da organização de desenvolvimento de software (por
exemplo, desenvolvimento interno ou fornecedor independente de
software).
As habilidades e a experiência da equipe de software (por exemplo, com
uma linguagem, um método, uma ferramenta, um domínio de aplicativo)
O tipo de produtos de software usado (por exemplo uma ferramenta de
projeto, um compilador).
Os processos de software usado (por exemplo um processo padrão da
empresa, os procedimentos de garantia de qualidade, o processo de
gerenciamento de configurações).
C4
O método da pesquisa foi adequado para abordar seus objetivos?
Considerar:
O pesquisador justificou a opção pelo método da pesquisa? (por
exemplo, como foi decidido pela utilização do método ?
C5
A estratégia de seleção foi adequada para os objetivos da pesquisa?
Considerar:
O pesquisador explicou como participantes ou casos foram identificados
e selecionados?
Os casos são definidos e descritos com precisão?
Os casos são representativos da população escolhida?
O pesquisador explicou por que os participantes ou casos selecionados
são os mais adequados para fornecer o tipo de conhecimento procurado
pela pesquisa.
O tamanho da amostra é suficiente.
C6
Há um grupo controle com o qual os resultados dos dados tratados foram
comparados?
Considerar:
Como o grupo de controle foi selecionado?
Eles são representativos de uma população definida?
Há algo especial sobre o controle?
O número de não respondentes foi alto?
Não respondentes poderiam ser diferentes de alguma maneira?
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C7
Os dados foram coletados em uma maneira que abordaram o tema da
pesquisa?
Considerar:
Todas as medidas foram todas claramente definidas (por exemplo,
unidade e regras de contagem)?
O modo como os dados foram coletados está claro (por exemplo
entrevistas semi-estruturadas, grupo de foco, etc)?
O pesquisador justificou a escolha do método?
O pesquisador tornou os métodos explícitos? (por exemplo há uma
indicação de como foram realizadas entrevistas, fizeram uso de um guia
de entrevista)?
Se os métodos foram modificados durante o estudo, o pesquisador
explicou como e porquê?
Se o formulário dos dados é claro (por exemplo, material de áudio,
material de vídeo, notas, etc)
Se de métodos de controle de qualidade foram utilizados para garantir a
integridade e a precisão da coleta de dados.
C8
A análise dos dados foi rigorosa o suficientemente?
Considerar:
Ha uma descrição detalhada do processo de análise?
Se foi utilizada a análise temática, fica claro como as categorias/ temas
foram derivados a partir dos dados?
Foram suficientes para apoiar os resultados?
Em que medida os dados contraditórios foram levados em conta?
Se os métodos de controle de qualidade foram usados para verificar os
resultados.
C9
A relação entre o pesquisador e os participantes foram explicadas
adequadamente?
Considerar:
O pesquisador analisou o seu próprio papel, potenciais erros e influência
durante a formulação das questões de pesquisa, recrutamento de
pessoal, coleta, análise e seleção de dados para apresentação?
Como o pesquisador respondeu aos eventos ocorridos durante o estudo
e se considerou as implicações que pudesse alterar o projeto de
pesquisa.
C10

Existe declaração clara das conclusões?
Considerar:
As conclusões são explícitas (por exemplo magnitude do efeito)?
Há uma discussão adequada das provas. Foram mostrados argumentos
contra e a favor?
O pesquisador debateu a credibilidade dos seus resultados (por exemplo,
triangulação, validação solicitada, mais de um analista)?
As limitações do estudo foram discutidas explicitamente?
Os resultados são discutidos em relação às perguntas de pesquisa?
As conclusões são justificadas pelos resultados?
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C11

O estudo tem valor para a pesquisa ou para a prática?
Considerar:
O investigador discutir a contribuição do estudo para o conhecimento
existente (por exemplo, os achados foram considerados relevantes em
relação à prática ou na investigação da literatura)?
O pesquisador identificou novas áreas em que a pesquisa é necessária?
O investigador discutiu como os resultados podem ser transferidos para
outras populações ou considerou outros meios em que a pesquisa pode
ser usada?

