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RESUMO

Em face da constatação de que o desenvolvimento ágil de software se torna
uma tendência cada vez mais crescente, muitas organizações o estão usando para
melhorar o ciclo de vida de criação de produtos. Entende-se por Scrum o framework
de desenvolvimento de projetos ágeis que oferece um gerenciamento de projetos de
software, produtos ou o desenvolvimento de aplicações, cujos três principais pilares
são a transparência, a inspeção e a adaptação. Os principais eventos são a revisão
do trabalho entregue para o cliente e a retrospectiva das atividades desempenhadas
junto ao time responsável pelo projeto. O A3 report, ferramenta utilizada no método
Lean A3 Thinking, tem por objetivo demonstrar de forma clara a sequência de
passos da solução do problema e, ao mesmo tempo, servir de síntese do
aprendizado acerca dele. Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver uma
abordagem para gerenciamento de problemas utilizando o Lean A3 Thinking em um
ambiente de produção de software com o desenvolvimento ágil Scrum. Para atingir
este objetivo, faz-se a utilização de uma revisão sistemática para detectar quais são
as formas de implementação do Lean Thinking na literatura e de uma pesquisaação, aplicada em uma empresa automobilística de grande porte. Os resultados
obtidos mostram que a implementação do método de gerenciamento e
monitoramento de problemas possibilitou a ampliação do entendimento sobre a
abrangência, as características, e consequentemente, a utilização do Lean A3
Thinking em conjunto ao processo de desenvolvimento ágil Scrum. O uso prático
deste método mostrou a importância do tratamento de problemas no
desenvolvimento de software ágil Scrum.
Palavras-chave: Scrum, Lean, A3 Thinking, Desenvolvimento de Software

ABSTRACT
The contribution of Lean A3 Thinking to the improvement of the Agile Scrum
process
Given that agile software development is becoming a growing trend, many
organizations are using it to improve the product design lifecycle. Scrum is the agile
project development framework that offers software project management, product
management or application development, whose three main pillars are transparency,
inspection and adaptation. The main events are the review of the work delivered to
the client and the retrospective of the activities performed with the project team. The
A3 report, a tool used in the Lean A3 Thinking method, aims to clearly demonstrate
the sequence of problem solving steps and, at the same time, serve as a synthesis of
learning about it. This research aims to develop a problem management approach
using Lean A3 Thinking in a software production environment with Agile Scrum
development. To achieve this goal, we use a systematic review to detect what are the
ways of implementing Lean Thinking in the literature and an action research, applied
in a large automobile company. The results show that the implementation of the
problem management and monitoring method allowed the broadening of the
understanding about the scope, the characteristics, and consequently, the use of
Lean A3 Thinking in conjunction with the Scrum agile development process. Practical
use of this method has shown the importance of problem handling in the
development of agile Scrum software.
Keywords: Scrum, Lean, Software Development.
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1 INTRODUÇÃO
O presente capítulo fornece uma visão geral da pesquisa, desde a motivação
que levou à sua realização, seu objetivo e as delimitações do assunto tratado.
Também se insere no conteúdo deste capítulo o método de trabalho utilizado para a
sua elaboração e a definição da organização e estruturação do texto.
1.1

Apresentação e Contextualização do Problema
Sabe-se que o sucesso dos projetos de TI tem ganhado cada vez mais

importância para a sobrevivência dos negócios. Entretanto, esses tipos de projeto
são os que têm uma das maiores taxas de falhas e abandonos, sendo que essas
falhas são resultado de dificuldades consideráveis, com por exemplo a elicitação de
requisitos. Os problemas continuam a ser observados a respeito do uso estruturado
de práticas de gerenciamento (KANANE, 2014).
Segundo Permana (2015), para maximizar o desempenho, as empresas
buscam várias maneiras de aumentar o lucro do negócio. O gerenciamento do
trabalho difere entre uma empresa e outra e essas diferenças podem fazer com que
o software tenha um processo de negócio diferente. O desenvolvimento de software
pode ser definido como a criação de um novo produto ou a modificação de uma
aplicação pré-existente. A evolução da tecnologia levou à crescente demanda por
software.
Para Mohamed (2014), o chamado desenvolvimento de software ágil abrange
uma série de metodologias, que se baseiam no desenvolvimento interativo, o que
proporciona um disciplinado gerenciamento de processos e uma liderança
estratégica que encoraja o time. Possui também organização para prover uma alta
qualidade do código em alinhamento com as necessidades do negócio e objetivos
da companhia, sendo utilizado para o gerenciamento de projetos de software,
produtos ou desenvolvimento de aplicações. Trata-se, em suma, de uma estratégia
flexível com a qual o Developer Team trabalha para atingir um objetivo comum. O
Scrum é um processo iterativo e incremental, utilizado para o gerenciamento de
projetos de software, produtos ou desenvolvimento de aplicações. Oferece uma
estratégia flexível com a qual o time trabalha em um objetivo comum.
Schwaber e Sutherland (2017) definem o Scrum como um framework onde é
possível empregar vários processos ou técnicas, sendo constituído por três pilares
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fundamentais, que são a transparência, a inspeção e a adaptação. Quando os
valores como compromisso, coragem, foco, abertura e respeito são vividos pelo
time, esses pilares ganham vida para construir a confiança de todos. Os membros
do time Scrum aprendem a explorar esses valores nos trabalhos relacionados aos
papéis, eventos e artefatos. Os principais eventos definidos pelo framework são: o
planejamento das atividades a serem desenvolvidas, chamado de (Sprint Planning),
reuniões diárias (Daily Meeting); Revisão das atividades elaboradas pelo time (Sprint
Review) e uma retrospectiva de todas a atividades do time (Sprint Retrospective).
Borad e Rajput (2015) declaram que o Scrum representa alguns desafios
importantes para a sua utilização. As metas do clientes são definidas sem o
conhecimento de seus requisitos e necessidades. Os requisitos não são bons o
suficiente do ponto e vista da necessidade da companhia.
Para Anand e Dinakaran (2015) existem problemas na priorização das
histórias do usuário. O elemento central do Scrum é o Product Backlog Item (PBI).
Trata-se

da

lista

de

requisitos

funcionais

sinalizados

pelo

usuário

que

mandatoriamente a proposta do software implementado deverá atender. Histórias de
usuário são convertidas em PBI e estes itens deveriam ser priorizados de acordo
com o benefício entre os clientes e a companhia. Os dois papeis fundamentais do
processo, o Product Owner (PO) e Scrum Master (SM) devem monitorar todas a
situações e guiar o time envolvido no trabalho.
Para Schwaber e Sutherland (2017), na reunião de retrospectiva o time deverá
inspecionar como foi feito o último sprint com relação às pessoas, relacionamentos,
processo e ferramentas, identificando, desta forma, os principais problemas e
potenciais itens de melhoramento. Ao término deste processo, dá-se, por
conseguinte, a criação de um plano de implementação da melhoria do trabalho do
time Scrum.
Para Mattos et al. (2015) trata-se de uma ferramenta para o diagnóstico de
problemas e proposta de soluções de melhorias idealizado pela Toyota Corporation.
O método Lean A3 Thinking, também chamado de A3 Report, é uma ferramenta que
estabelece um framework para a implementação de ciclos de PDCA. A ferramenta
em questão auxilia os membros ligados ao processo de relatar, entender os
problemas e vislumbrar, por conseguinte, os caminhos que levam à solução.
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Para Silva e Miranda (2014), o A3 Report é mais que uma folha de papel, mas
uma ferramenta que obriga os envolvidos a observarem a realidade, podendo
também destacar fatos e propor medidas de trabalho com o objetivo de cumprir
uma meta determinada.
Segundo Puche et al. (2016), o pensamento A3 fornece a pesquisadores e
profissionais uma maneira eficiente de estudar e lidar com os problemas de negócio.
Sua eficácia tem sido amplamente demonstrada dentro do paradigma TPS (Toyota
Production System). Esta é uma ferramenta para a resolução de problemas para a
implementação de movimentos bem sucedidos em direção à melhoria organizacional
através de uma compreensão mais profunda da questão.
1.2

Objetivos, Questões da Pesquisa e Proposição
De acordo com Anand e Dinakaran (2015), existem grandes problemas nas

companhias que implementam Scrum. Segundo os autores, cada companhia está
tentando implementar alguns métodos os quais eles acreditam que ajudarão a
resolver temporariamente tais problemas.
Deste modo, em função do problema apresentado e com base na motivação
profissional do pesquisador, este estudo procura responder à seguinte questão
principal:


Como aplicar Lean A3 Thinking na resolução de problemas no processo
de desenvolvimento ágil Scrum ?

Esta questão principal se desdobra nas seguintes seguintes questões secundárias:


Quais são os passos para o planejamento, a execução, a checagem e as
ações do Lean A3 Thinking para a resolução de problemas?



Qual é o nível de aderência do Lean A3 Thinking junto aos três pilares
fundamentais do Scrum (Transparência, Inspeção e Adaptação)?

Em função do problema e das questões apresentadas, a presente pesquisa tem
como objetivo principal:


Desenvolver uma abordagem para gerenciamento e monitoramento
dos problemas identificados no processo de desenvolvimento ágil
Scrum utilizando o Lean A3 Thinking.
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E como objetivos específicos:


Realizar uma revisão sistemática da literatura, com o intuito de definir
as principais contribuições do Lean aos processos de desenvolvimento
ágil;



Adaptar o conceito do Lean A3 Thinking, de modo a ampliar o
conhecimento sobre a sua abrangência e limitações;



Aplicar o Lean A3 Thinking em conjunto com o processo de
desenvolvimento ágil Scrum;



Avaliar a aderência do Lean A3 Thinking aos três pilares definidos no
Scrum (Transparência, Inspeção e Adaptação).

Parte-se da proposição de que o Lean A3 Thinking é uma alternativa viável
para o tratamento de problemas oriundos ao processo de desenvolvimento de um
produto. Inscreve-se também nesta perspectiva o aprimoramento da implantação do
Lean A3 Thinking por meio de estudos de caso no contexto de organizações que
desenvolvem software que utilizam o Scrum como metodologia.
1.3

Aspectos Metodológicos da Pesquisa
Em face do projeto em questão, propõe-se uma abordagem de trabalho que

tem como base uma revisão sistemática da literatura (vide seção 2.4), para
levantamento dos estudos do Lean como alternativa de melhoria e gerenciamento
de problemas ao processo de desenvolvimento ágil Scrum, a adaptação técnica ao
estudo e a aplicação prática destes conceitos, por meio de uma pesquisa-ação (vide
seção 4.1).
A abordagem proposta neste estudo foi criada para ambientes de
desenvolvimento de software ágil Scrum. Por se tratar de uma única pesquisa-ação,
este projeto possui limitações referentes à sua aplicação e à generalização de seus
resultados. As demais limitações da pesquisa estão descritas no capítulo 6.
Discussão Final.
A pesquisa se desenvolve conforme a contextualização, mostrada na Figura
1.
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Figura 1 - Contextualização da Pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

1.4

Estrutura do Trabalho
Esta dissertação está organizada em 6 capítulos, resumidos a seguir:
No capítulos 1, apresenta a contextualização do problema, objetivos,

questões de pesquisa e a proposição. Assim como os aspectos metodológicos de
pesquisa.
No capítulo 2, Revisão da Literatura, apresenta uma visão geral sobre os
conceitos do Lean, com o objetivo de definir as principais características deste
processo e contribuições no desenvolvimento ágil, e será também apresentada e
fundamentada a metodologia para a aplicação do Lean A3

Thinking junto ao
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processo de desenvolvimento ágil Scrum, além da descrição do motivo e forma
como este conceito será utilizado na pesquisa;
No capítulo 3, Método para o uso do Lean A3 Thinking para resolução de
problemas do Scrum, é apresentada a proposta de um método que detalhe os
processos necessários para a melhoria do processo de desenvolvimento de
software;
No capítulo 4, Pesquisa-Ação: Método, é apresentada a pesquisa-ação e
seus respectivos passos, relacionando-os com os detalhes das atividades de
pesquisa. Inclui o projeto utilizado na pesquisa, o perfil dos participantes envolvidos,
as formas de coleta das informações observáveis e a análise desses dados também
são detalhados neste item;
No capítulo 5, Pesquisa-Ação: Resultado, descreve-se a aplicação da
abordagem descrita acima, identificando os dados resultantes do projeto envolvido
na pesquisa, a discussão dos resultados e as adaptações na abordagem;
No capítulo 6, Discussão Final, são apresentadas as conclusões finais,
contribuições, limitações da pesquisa e sugestões para futuros trabalhos.
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2

REVISÃO DA LITERATURA
Neste capítulo são apresentadas as principais referências já publicadas,

utilizadas como parâmetro para a sustentação deste trabalho.
São apresentados os resultados obtidos com a análise da literatura, juntamente
com os principais recursos do Lean que atualmente são utilizados em conjunto com
o Scrum.
2.1 Fundamentação Teórica
Nesta seção, serão mostrados os conceitos relacionados ao Scrum, Kanban e
Lean A3 Thinking. Será apresentada também uma revisão sistemática da literatura
com os principais estudos relacionados ao uso do Lean com o processo de
desenvolvimento de software Scrum.
2.1.1 Scrum
Segundo seus idealizadores, Schwaber e Sutherland (2017), o Scrum não é
um processo, técnica ou método definitivo. Pelo contrário, é um modelo dentro do
qual se pode empregar vários processos e técnicas. O Scrum deixa clara a eficácia
relativa de seu gerenciamento de produtos e técnicas de trabalho para que seja
possível melhorar continuamente o produto, a equipe e o ambiente de trabalho. O
Scrum consiste num framework de processo que tem sido usado para gerenciar o
trabalho em produtos complexos desde o início dos anos 90. É baseado na teoria
empírica de controle de processos, ou empirismo. O empirismo afirma que o
conhecimento vem da experiência e da tomada de decisões com base no que é
conhecido. O Scrum emprega uma abordagem incremental e iterativa para otimizar a
previsibilidade e controlar o risco. O mapa geral do processo está representado na
Figura 2 – Mapa Geral do Processo – Scrum.
Para Redmond e Zarli (2017), O termo 'Scrum' vem do jogo de rugby, e
refere-se à maneira como uma equipe trabalha em conjunto para mover a bola para
abaixo do campo, sendo que alinhamento cuidadoso, unidade de propósito e clareza
do objetivo chegam juntos. Abrange a incerteza e a criatividade, além de colocar
uma estrutura em torno do processo de aprendizagem, permitindo a intervenção de
equipes para avaliar o que criaram. O framework, por sua vez, examina como as
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equipes realmente trabalham e dá a elas as ferramentas para se auto-organizarem,
a fim de que possam melhorar rapidamente a velocidade e a qualidade do trabalho.
De acordo com Mahnic (2015), o processo ágil do Scrum tem conquistado
popularidade na indústria de software nos últimos anos. De acordo com seus
inventores, o Scrum é o meio mais rápido e fácil de implementar o processo ágil.
Fornece um mecanismo para melhorar a comunicação entre desenvolvedores e
clientes. No Scrum, equipes auto-organizadas com especialidades mistas são
enfatizadas, sendo tipicamente formadas com seis a oito equipes interdisciplinares.
Segundo Kanane (2014), o Scrum defende iterações e comunicação mais que
processos e ferramentas, além da ideia de que um produto operacional é mais
valioso do que uma documentação exaustiva. Atrás disso tudo há uma cooperação
de sucesso com o cliente mais do que costuma ocorrer em um contrato oficial.
Finalmente, constata-se que o gerenciamento de mudanças é mais valioso do que o
ato de seguir um planejamento inicial.
De acordo com Klein, Drescher e Reinhart (2016), o Scrum não define
atividades específicas de software, pois pode ser usado para qualquer projeto,
sendo entendido como uma das respostas lógicas para os desafios modernos na
implementação de um produto de software.
Liubchenko (2016) afirma que o Scrum é um dos métodos ágeis mais
utilizados. Ken Schwaber descreveu pela primeira vez o Scrum, em 1996, como um
processo que aceita o fato de o desenvolvimento de software ser imprevisível,
formalizando a mentalidade do “faça o que for preciso”, e encontrou sucesso com
numerosos fornecedores independentes de software. Equipes pequenas ajudam a
quebrar barreiras de comunicação, permitindo uma comunicação fácil entre todas as
partes nas equipes (Desenvolvedores, Gerentes e Cliente). Pequenas equipes
tornam a tomada de decisão mais fácil, envolvendo um menor número de indivíduos
em decisões de nível inferior. Este processo de software recomenda fornecer a
construção de executáveis que podem ser inspecionados, ajustados, testados,
documentado e construído, frequentemente na base regular. É uma filosofia de
gestão que enfatiza usabilidade e correção do sistema, em vez de estrito
crescimento de recursos.
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Para Banijamali et al. (2016) , o Scrum consiste em um desenvolvimento de
software ágil incremental. Ele opera por meio de uma série de iterações que exigem
planejamento contínuo, funções definidas e artefatos de projeto. O Scrum é o mais
frequente método de desenvolvimento de software ágil aplicado para alcançar
entregas contínuas. Estudos apontaram os benefícios do Scrum, particularmente
em projetos nos quais todos os requisitos não são claros e alguns tipos de conflitos
são esperados durante o projeto.
Segundo Raju e Krishnegowda (2013), o Scrum é único porque usa o
progresso em tempo real de um projeto, no qual loops de feedback constituem o
elemento central para planejar e entregar o aplicativo. No Scrum, ao contrário do
modelo em cascata, usam-se tamanhos de lote menores e ciclos de entrega curtos
chamados sprints, os quais duram tipicamente de uma a quatro semanas (usam-se
quatro semanas de corrida nos projetos em questão). Em cada sprint são feitas
exigências de análise, com um pouco de design, de desenvolvimento e de testes, a
fim de entregar um punhado de recursos priorizados dentro de poucas semanas. Os
membros da equipe coordenam seu trabalho em reuniões diárias de stand-up, que
normalmente duram cerca de quinze minutos.
Para Kupiainen, Mäntylä e Itkonen (2015), O método Scrum é caracterizado
por reuniões diárias da equipe e sprints de desenvolvimento. Em um nível alto, o
desenvolvimento é construído de múltiplos sprints subsequentes, em que um
incremento do software é desenvolvido. Os sprints são planejados selecionando-se
itens de um backlog e estimando-se o esforço necessário para concluir cada item
selecionado para o sprint. Durante os sprints, a equipe se agrupa todos os dias em
uma reunião de Scrum, na qual o status das tarefas é rastreado. No final do sprint é
realizada uma revisão e são discutidos os principais problemas do processo. Neste
caso, a aprendizagem é enfatizada em cada sprint com uma retrospectiva de Sprint.
De acordo com Mohamed (2014), o Scrum possibilita uma estratégia flexível
na qual o Developer Team trabalha para atingir um objetivo comum. Permite uma
alta organização do time, encorajando cada membro a estabelecer uma
comunicação verbal entre todos os membros do projeto, maximizando a habilidade
do time de responder rapidamente às mudanças inevitáveis do projeto. Neste
framework, pode-se visualizar os papeis, as cerimônias e os artefatos, destacando-

26

se o fato de que o Scrum oferece uma alta flexibilidade para o sucesso de um
projeto.
Schwaber e Sutherland argumentam que os projetos ágeis são bem
sucedidos a uma taxa de 42% dos casos, que é consideravelmente mais do que tem
sido alcançado com modelo em cascata (14%) (BANIJAMALI et al., 2016).
Schwaber e Sutherland (2017) definem como três os pilares fundamentais do
processo, a saber: Transparência, Inspeção e Adaptação, sendo este último uma
espécie de inspetor que averigua se um ou mais aspectos do processo se desviam
dos limites aceitáveis, e se o processo ou material que está sendo processado deve
ser ajustado. Em caso positivo, o ajuste deve ser feito o mais rápido possível, a fim
de minimizar mais desvios.
É importante destacar o fato de que são cinco os valores fundamentais do
processo: Compromisso, Coragem, Foco, Abertura e Respeito, sendo que todos são
vividos pelo time, que aprende e explora tais valores nos trabalhos relacionados aos
papeis, eventos e artefatos.
2.1.2 Mapa Geral do Processo
Figura 2 - Mapa Geral Processo – Scrum

Fonte: Elaborado pelo autor
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Scrum Team
Segundo Schwaber e Sutherland (2017), são três os principais papeis
envolvidos no processo de desenvolvimento de software: Product Owner, Developer
Team e Scrum Master.
Product Owner
Caracteriza-se por ser o responsável pelo trabalho que precisa ser feito. Não
se trata de um comitê, mas representa os desejos destes comitês. Todas as
demandas são expostas em um Backlog de produtos, chamado de Product Backlog.
Este papel é suportado pelo Scrum Master, conforme descrito na Tabela 1 – Suporte
Product Owner.
Developer Team
Deve-se

ressaltar

que

nem

o

Scrum

Master

pode

interferir

no

desenvolvimento do time. Ele não reconhece sub times, mas subdomínios do tipo.
Alguns

membros

da

equipe

podem

ter

habilidades

individuais,

mas

a

responsabilidade é do time. Não poderá ser superior a nove pessoas. Este papel é
suportado pelo Scrum Master, conforme descrito na Tabela 2 – Suporte Developer
Team.
Scrum Master
Responsável por explicar as teorias, práticas, regras e valores, auxilia na
mudança de qualquer pessoa nas interações que aumentem o valor criado pelo time
Scrum e igualmente oferece suporte para o Product Owner, Developer Team e a
Organização, este último, detalhamos da Tabela 3 – Suporte a Organização.
Tabela 1 - Suporte Product Owner
1
2
3
4
5
6
7

Suporte - Product Owner
Garantir os objetivos, escopo e o entendimento do escopo por todos do time tão
bem como possível.
Encontrar técnicas para um gerenciamento efetivo do gerenciamento do
Product Backlog .
Auxiliar o time Scrum a necessidade de um entendimento claro e conciso dos
itens do Product Backlog .
Entendimento do planejamento do produto em um ambiente empírico
Garantir que o Product Owner saiba como ajustar o backlog para agregar o
máximo de valor ao Product Backlog .
Entender e praticar a agilidade.
Facilitar os eventos do Scrum que são necessários e solicitados.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 2 - Suporte Developer Team
Suporte - Developer Team
1

Orientando o Developer Team a ser auto organizável e multidisciplinar.

2

Auxiliar o Developer Team a criar produtos com autovalor agregado.

3

Remover impedimentos.

4

Facilitar os eventos do Scrum .
Orientar o Developer Team em um ambiente que não é totalmente adotado e
compreendido.

5

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 3 – Suporte - Organização
1
2
3
4
5

Suporte - Organização
Liderar a adoção do Scrum na organização.
Planejar a implementação do Scrum nas organizações.
Ajudar os funcionários e usuários o entendimento exato do Scrum e o
desenvolvimento de produtos de forma empírica.
Causando mudança no incremento de produtividade do time Scrum
Trabalhando com outros Scrum Master para incrementar a efetiva aplicação do
Scrum em uma organização

Fonte: Elaborado pelo autor.
Os idealizadores do método, Schwaber e Sutherland (2017), prescrevem que
no Scrum os eventos ocorrem para criar regularidade e minimizar a necessidade de
reuniões não definidas no Scrum. Todos os eventos são time-box (tempo definido).
Cada evento é uma oportunidade de inspecionar ou adaptar alguma coisa. A falta de
alguns destes eventos traz como resultado a falta de transparência e perda na
oportunidade de inspecionar e adaptar, estes eventos foram detalhados nas Tabelas
4,5,6 e 7.
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Tabela 4 - Evento Scrum – Sprint
Evento Scrum - Sprint
Nome

Sprint
Coração do Scrum

Definição

Máximo 1 mês
Durante a execução do Sprint
Usável
Sprint Planning
Daily Scrum
Development Work (Sprint )

Contém

Sprint Review
Sprint Retrospective
Nenhuma mudança pode ser feita que
colocaria em risco o objetivo do Sprint .

Durante

Objetivos de qualidade não poderá decrescer.
O escopo deve estar claro e renegociado entre
o Product Owner e o Developer Team quanto
mais claro o entendimento do projeto.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Um pacote de incremento é criado. Cada Sprint deve ser considerado um
projeto. Um Sprint pode ser cancelado antes do seu término. Somente o Product
Owner tem autoridade.
Sprint Planning
Todo trabalho que deverá ser feito no Sprint deve conter oito horas em um
Sprint de um mês. O insumo de entrada para o planejamento é o Product Backlog, o
último incremento , capacidade do time durante o Sprint e a performance do
Developer Team. Somente a equipe de desenvolvimento pode avaliar o que pode
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realizar durante o próximo Sprint. O alvo do Sprint consiste ser um guia para que o
Developer Team possa atingir o incremento.
O Developer Team decide qual a definição de “done” para o incremento. Os
itens selecionados são definidos como o Sprint Backlog. No final do planejamento do
Sprint, o time terá condição de explicar para o PO e SM como eles irão trabalhar e
se auto - organizar para atingir o objetivo do Sprint.
Tabela 5 - Evento Scrum - Sprint Planning
Evento Scrum - Sprint Planning
Nome
Definição

Sprint Planning
O que pode ser entregue em um incremento para o
próximo Sprint .
Trabalho necessário para o incremento ser
alcançado.
Developer Team:
Abre as funcionalidades que serão desenvolvidas no
Sprint.

O que pode
ser feito em Product Owner:
um Sprint ?
Discute os objetivos do Sprint e como atingir o alvo.
E todos o time Scrum colabora no entendimento do
trabalho do Sprint.
Como os
trabalhos
escolhidos
serão feitos
?

Sprint Goal:
Guia para Dev Team sobre o objetivo do incremento
que será construido.
Itens Selecionado do Product Backlog.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Daily Scrum
O Daily Scrum é realizado no mesmo horário e lugar todos os dias, a fim de
resolver a complexidade. Nesse processo, três perguntas são respondidas: o que foi
feito no dia anterior, o que está sendo feito no dia da reunião e se há algum
impedimento.
O Developer Team inspeciona o progresso do Goal e frequentemente se
reúne imediatamente após a Daily Meeting para discutir, adaptar e replanejar o resto
do trabalho do Sprint.
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Sprint Review
Segundo Schwaber e Sutherland (2017), o objetivo é inspecionar o
incremento e adaptar, se necessário, o backlog do produto. Neste cerimonial, o
Scrum Team e usuários colaboram entre si no tocante ao que foi feito no Sprint.
Trata-se de uma reunião informal cujo objetivo é o de obter a opinião de uma pessoa
de fora do projeto. Trata-se de uma reunião de 4 horas para 1 mês de Sprint, em que
o SM assegura que o evento tem o propósito de entendimento, orientando quanto ao
time-box.
Tabela 6 - Evento Scrum - Sprint Review
Evento Scrum - Sprint Review
Nome

Definição

Sprint Review

Apresentação das atividades feitas no Sprint .

Reunião de 4 horas em 1 mês de Sprint .
O PO convida todos os envolvidos (Scrum Team , PO e
Usuários chaves).
O Developer Team explica quais os problemas que surgiram
no projeto, quais foram resolvidos e não resolvidos.
Inclui os seguintes O Developer Team responde às perguntas dos itens como
"Done " no incremento do projeto.
elementos
O PO discute a situação do Product Backlog e projeta um
Target das próximas entregas.
Todo o grupo mostra o que vem pela frente e estas
informações são importantes para o Sprint planning
subsequente.
Revisa a timeline , orçamento e potenciais capacidades do
produto.

Fonte: Elaborado pelo autor.
O resultado da Sprint Review é a definição dos itens prováveis para o próximo
Sprint em que o Product backlog poderá ser ajustado com o objetivo de reunir novas
oportunidades.
Sprint Retrospective
A retrospectiva do Sprint é uma oportunidade do time avaliar-se e criar um
plano de melhorias para o próximo Sprint. Ela ocorre na sequência da Sprint Review
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e antes do próximo planejamento do mesmo. O SM assegura se a reunião é positiva,
produtiva e se enfatiza a importância do time-box.
Tabela 7 - Evento Scrum - Sprint Retrospective
Evento Scrum - Sprint Restrospective
Nome

Sprint Retrospective
Auto avaliação do time com o objetivo de criar um plano de
melhorias para o próximo Sprint .

Definição
Reunião de 3 horas em 1 mês de Sprint .

O propósito da
reunião de
retrospectiva

Identificar os principais itens potencias de melhoramento.

Criar um plano para a implementação da melhoria do
trabalho do time Scrum .

Fonte: Elaborado pelo autor.
O SM encoraja o time a melhorar o framework, desenvolvendo processos e
práticas mais eficientes para o próximo Sprint. Durante cada reunião de Sprint
Retrospective, o time planeja caminhos para melhorar a qualidade do produto,
melhorando o trabalho do processo e adaptando a definição de "Done", se
apropriado e não conflitando com o produto e os padrões organizacionais. No final
da Sprint Retrospective, que representa uma oportunidade formal com foco na
inspeção e adaptação, o time Scrum deve identificar as melhorias que deverão ser
implementadas no próximo Sprint. Outros cerimoniais podem ser adicionados ao
processo Scrum vista a sua real necessidade pelo time, como é o caso do
Grooming.
Grooming
O propósito das reuniões de Grooming (Refinamento do Backlog) é aprimorar
o Product Backlog. Aliás, a palavra Grooming em inglês significa cuidar da
aparência, manter limpo e arrumado. Uma reunião de Grooming deve ser realizada
próximo ao final da iteração, garantindo assim, que o Product Backlog esteja sempre
pronto para a próxima.
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Durante uma reunião de Grooming, a equipe e o Product Owner discutem os
principais itens do Backlog. Para a equipe é dada a chance de fazer perguntas que
normalmente surgem durante o planejamento da iteração, como:
 O que deve acontecer se o usuário inserir dados errados aqui?
 Todo usuário vai ter permissão para acessar essa parte do sistema?
 O que acontece se…?
Ao levantar essas questões na reunião de Grooming, o Product Owner tem
a chance de procurar todas as respostas que não estão na ponta da língua, até o
planejamento da próxima iteração (sprint). Se essas perguntas fossem feitas pela
primeira vez no planejamento da iteração, talvez, muitas não poderiam ser
respondidas, sendo necessário colocar um ou mais itens do Product Backlog de “alta
prioridade” para o lado, e não trabalhar neles durante a iteração que se inicia.
Essas perguntas não precisam ser respondidas por completo (com extremos
detalhes) em uma reunião de Grooming. Em vez disso, o Product Owner só precisa
responder (resolver) o suficiente para que a equipe se sinta confiante de que aquela
estória de usuário pode ser “adequadamente” discutida durante a próxima reunião
de planejamento.
Além da

chance

para

a

equipe

fazer

perguntas,

a

reunião

de

Grooming também envolve:
 A descoberta de novos itens;
 A alteração de itens existentes;
 A remoção de itens antigos ou desnecessários;
 A divisão de estórias muito grandes em épicos ou temas;
 A priorização dos itens do Product Backlog;
 Preparar e refinar os itens mais importantes para a próxima reunião de
planejamento;
 Estimar e corrigir estimativas dos itens do Product Backlog (em caso de
novas descobertas);
 Incluir critérios de aceitação;
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 E tudo mais que envolver organização, ordenação e limpeza.
Muitas equipes relatam que as reuniões de planejamento demoram muito.
Realizar reuniões de Grooming pode ser uma forma simples e rápida de tornar o
planejamento mais rápido e eficiente.
Artefatos
Os

artefatos

representam o

trabalho

ou

valor

proporcionado

pela

transparência e oportunidades para inspeção e adaptação. Eles são especialmente
definidos para maximizar a transparência da informação - chave para que todos
tenham o mesmo entendimento do artefato.
Product Backlog
Consiste numa lista ordenada com as necessidades do produto. O PO é
responsável por ela, incluindo o conteúdo, disponibilidade e prioridade. Esta lista
nunca está completa e comporta todas as funções, requisitos e erros. Seus atributos
são a sua descrição, prioridade, estimativa e valor. O Product Backlog também inclui
uma descrição de quando o trabalho está pronto, sendo que o acompanhamento da
evolução é feita mediante a utilização de gráficos do tipo burndown.
Sprint Backlog
Representa um conjunto de itens selecionados no Product Backlog junto ao
plano de entrega no incremento, atrelado ao objetivo do Sprint. É o detalhamento
das atividades do Developer Team e somente esse time poderá realizar qualquer
alteração. O Sprint Backlog garante a melhoria contínua e inclui as melhorias do
processo, identificadas na última reunião de Sprint Retrospective.
Incremento
De acordo com Schwaber e Sutherland (2017), é o total sumarizado de todos
os itens finalizados durante um Sprint e o valor dos incrementos dos Sprints
anteriores, sendo também baseado na definição de "Done". Quando um dos itens
do Product Backlog ou incremento é definido como "Done", todos devem saber o
que esse termo significa: Que o trabalho foi concluído para assegurar a
transparência. Esta definição de "Done" é usada pelo time para definir que um
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incremento do produto está pronto. Em um time Scrum maduro, a definição consiste
num trabalho de alta qualidade.
2.2 Kanban
Para os autores Raju e Krishnegowda (2013), Kanban é um termo japonês
que significa literalmente placa, "outdoor" ou "tabuleta". Originalmente, a Toyota
utiliza cartões kanban para limitar a quantidade de estoque vinculada ao “work in
progress (WIP)” ou seja, o trabalho que está em andamento no chão de fábrica.
Este conceito foi desenvolvido pela primeira vez por Taiichi Ohno como parte
do Sistema Toyota de Produção (TPS) no final da 1940. O Kanban para
desenvolvimento de software foi desenvolvido por David J. Anderson em 2006. É um
método para melhorias incrementais e evolutivas no processo de desenvolvimento
de software. O método Kanban limita o número de recursos / funções bloqueados no
trabalho em andamento (WIP) e cria um sistema de puxada somente quando a
demanda priorizada é desenvolvida. Isso ajuda a equilibrar as atividades globais de
desenvolvimento pela eliminação do entupimento no ciclo de desenvolvimento.
Como um resultado, o método Kanban ajudará a alcançar um menor custo, alta
qualidade, melhor produtividade e menor prazo de entrega.
Existem cinco práticas para uma implementação bem sucedida do Kanban
para desenvolvimento de software:


Visualize o fluxo de trabalho;



Limitar o trabalho em andamento (WIP);



Meça e gerencie o fluxo;



Tornar explícitas todas as políticas de processo;



Melhorar continuamente com base em fatos e explícitos políticas.

Segundo Redmond e Zarli (2017), o princípio fundamental do sistema Kanban
é o nível mínimo de inventário criado por produzir apenas o que é pedido, garante o
fornecimento do produto certo, no o tempo certo, na quantidade certa e no preço
certo. Sincroniza todas as atividades de fabricação com a demanda real do cliente.
Os cartões Kanban são uma parte essencial do sistema de sinalização. Eles
identificam quando é necessário mover materiais dentro de uma instalação de
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produção e movê-los de um fornecedor externo para a produção. Com efeito, o
cartão é uma mensagem que destaca depleção de peças ou estoque de produtos.
Já os sistemas de Kanban eletrônico (e-Kanban) elimina problemas como
erros de entrada manual ou cartões perdidos. Os benefícios dos sistemas e-Kanban
estão relacionados integração com sistemas Enterprise Resource Planning (ERP)
que permite a sinalização da demanda em tempo real, oferecendo assim uma visão
melhorada da cadeia produtiva.
De acordo com Banijamali et al. (2016), O Kanban é um conceito
relativamente novo no campo da engenharia de software que foi originalmente
aplicado na indústria de manufatura. Enquanto o Scrum se concentra em uma
iteração (chamada de Sprint) em um tempo, o Kanban suporta um fluxo de trabalho
contínuo. Kanban fornece a flexibilidade de gerenciar o fluxo de trabalho dentro das
equipes. Isso limita o trabalho em andamento (WIP) em cada atividade a um número
máximo de tarefas ou itens a qualquer momento.
Além disso, não sugere papéis estritamente definidos e sprints. Ele fornece
uma clara visualização das fases no ciclo de vida do projeto. Combinando
metodologias Lean Thinking e Agile, os membros do projeto podem receber
informações rápidas e feedbacks iterativos enquanto eles têm a capacidade de
implementar as mudanças necessárias e responder ao feedback.
Mahnic (2015) afirma que embora o Kanban tenha sido usado na fabricação
por muitos anos, é um conceito relativamente novo na área de engenharia de
software. Pode ser usado em combinação com o Scrum. Entretanto os defensores
do Kanban “puro” afirmam que algumas práticas do Scrum (por exemplo, Sprints de
duração fixa, histórias de usuários, reuniões de planejamento, priorização de
histórias de usuários deve ser abandonado, pois as concentrações devem ser
aproveitadas ao valor justo do cliente diretamente.
2.3 Lean A3 Thinking
Trabalhar de forma analítica e sistemática, por meio de práticas e métodos
padronizados, é uma estratégia que as empresas têm adotado como forma de
desenvolver um raciocínio lógico nos seus profissionais, garantindo uma melhor
condição de análise, desenvolvimento e padronização de métodos de solução de
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problemas e melhoria contínua. A principal vantagem de uma organização utilizar
métodos científicos para solucionar problemas é o fácil controle e alcance de
resultados eficazes e confiáveis nas suas atividades.
Padronizar as informações do controle da qualidade evita erros lógicos nas
análises e torna as informações mais fáceis de entender, uma vez que a melhoria
contínua exige soluções efetivas dos problemas. Entretanto, a maioria das empresas
não tem sucesso consistente na solução dos problemas que encontram no seu dia a
dia, e a probabilidade da recorrência do problema ser quase nula continua sendo
rara. Dessa forma, na ânsia de terem melhores desempenhos, as equipes optam por
resolver os problemas de forma superficial.
O termo A3 é assim chamado por se tratar de uma folha em formato A3, de
tamanho 297 mm x 420 mm. O relatório ou matriz A3 tem por objetivo demonstrar de
forma clara a sequência de passos da solução do problema e, ao mesmo tempo,
servir de síntese do aprendizado acerca do problema.
Smalley e Li (2010) definem a matriz A3 como uma poderosa ferramenta, que
busca estabelecer uma estrutura completa para implementar a gestão do ciclo
PDCA, ao mesmo tempo em que ajuda os autores da matriz à uma compreensão
mais profunda do problema, das oportunidades e das novas ideias sobre como
atacar o problema. A matriz A3 facilita a coesão e o alinhamento interno da
organização em relação ao melhor curso da ação.
O objetivo da matriz A3 é comunicar, obter consenso, resolver problemas e
atingir resultados. Ela deve contar uma história de forma que qualquer participante
do processo compreendê-la (LINKER 2005).
A figura abaixo apresenta um modelo de matriz A3, baseado nas definições
de Smalley e Li (2010).
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Figura 3 - Exemplo de A3 Report

Fonte: Elaborado pelo autor

Será utilizado como base um exemplo da indústria automobilística ao qual o
conceito já é amplamente aplicado. As etapas para elaboração de um A3 Report
definida por Smalley e Li (2010) são:
2.3.1 Etapa 1 – Descrição do Problema
Nesta etapa, a situação do problema é clarificada. Não apenas isso, mas
também a situação ideal e o objetivo final do trabalho é definido. Sendo assim, é
possível identificar as diferenças entre a situação atual e ideal do problema
analisado. Eis abaixo um exemplo (Caso Julie):
“Julie está supervisionando a linha de montagem dos modelos de veículos A,
B e C. Sua função é supervisionar e confirmar a qualidade tanto do interior como do
exterior dos veículos, antes de seguirem para a próxima etapa de produção. Ela
recentemente notou que os arranhões (exterior) nos veículos aumentaram para 4%
[Normalmente: inferior a 1%]”

39

Figura 4 - Descrição Problema

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 5 - Esclarecer Problema - GAP

Fonte: Elaborado pelo autor

2.3.2 Etapa 2 – Decomposição do Problema
Nesta etapa, baseando-se em fatos, deve-se estratificar os problema e
esclarecer os objetivos. Um dos passos fundamentais é priorizar o problema a ser
tratado e especificar o ponto de ocorrência pela checagem do processo. Um termo
utilizado no Lean Thinking, que define esta checagem do processo no local de
incidência do problema, é o Genchi Genbutsu.
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Figura 6 – Decomposição do Problema

Fonte: Elaborado pelo autor

No caso proposto por Julie, o ponto de ocorrência do problema foi identificado
in loco através do Genchi Genbutsu.
Figura 7 - Decomposição do Problema

Fonte: Elaborado pelo autor

Em face do exposto, o problema que ficou para ser tratado resume-se assim:
“(75%) dos arranhões longos encontrados na

parte de baixo da porta dianteira

esquerda, foram feitos durante o turno da tarde na seção 3 da linha de montagem”.
2.3.3 Etapa 3 – Meta e Objetivos
Segundo Smalley e Li

(2010), nesta etapa são definidas as metas

mensuráveis, concretas e desafiadoras para a resolução do problema. As metas
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devem ser escritas em formato de resultados, incluindo-se “quando” e “quanto” ,
serão atacados no “Ponto de Ocorrência”.
Figura 8 - Estabelecer Metas

Fonte: Elaborado pelo autor

2.3.4 Etapa 4 – Análise das causas e confirmação da causas raiz
São consideradas aqui as causas do problema, imaginando-se a situação real
em que os problemas ocorrem. Baseando-se nos fatos coletados por meio do
Genchi Genbutsu, deve-se continuar sempre a perguntar “Por quê ?”, e finalmente
especificar a causa raiz.
Figura 9 - Analisar a Causa Raiz

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3.5 Etapa 5 – Definir Contramedidas
Nesta etapa, será necessário considerar o maior número possível de
contramedidas potenciais e, em um segundo passo, reduzi-las a ponto de torná-las
mais práticas e efetivas, criando assim um consenso entre os envolvidos. O
resultado final é a elaboração de um plano de ação claro e detalhado para a
resolução dos problemas.
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Figura 10 – Definir Contramedidas

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3.6 Etapa 6 – Plano de implementação e Acompanhamento
A implementação das contramedidas deve ser feita de forma coordenada e
rápida, a fim de compartilhar o progresso pelo acompanhamento dos procedimentos
de comunicação, informação e consulta. Nunca desistir de avançar rapidamente
para a etapa seguinte.
Figura 11 - Implementar as Contramedidas

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3.7 Etapa 7 – Monitorar Resultados e Processos
Nesta etapa, é importante avaliar os resultados totais e processos utilizados
para, em seguida, compartilhar a avaliação com os membros envolvidos. A avaliação
deve considerar três pontos de vista fundamentais: o do Cliente, o da Empresa e o
Próprio. Ao término, entender os fatores por trás do sucesso ou fracasso resultante.
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Figura 12 - Monitorar Resultados e Processos

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3.8 Etapa 8 – Padronizar Processos Bem-Sucedidos
Segundo Smalley e Li

(2010), nesta última etapa faz-se necessário

estabelecer um processo de exemplo bem sucedido para continuar a elevar o nível
padrão de sucesso. Dentro do contexto do Lean Thinking são citados outros dois
conceitos: YOKOTEN

e KAIZEN. O

Primeiro consiste

em disseminar

o

conhecimento para outras áreas ou pessoas, já o Kaizen o remete ao processo de
melhoria contínua.
Figura 13 - Padronizar Processos Bem-Sucedidos

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.4 Revisão Sistemática da Literatura
A fim de tornar esta pesquisa mais completa, incorporando um espectro maior
de resultados relevantes e com um caráter imparcial em relação às referências
encontradas, optou-se por uma revisão sistemática para levantar pesquisas
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existentes na literatura que tratam da aplicação de ferramentas do Lean no processo
de desenvolvimento de software Scrum existentes na literatura.
O termo revisão sistemática é usado para se referir a uma metodologia
específica de pesquisa, desenvolvida com o objetivo de reunir, avaliar e interpretar
as evidências literárias disponíveis referentes a uma questão de pesquisa, tópico
específico ou fenômeno de interesse.
A principal função da revisão sistemática em Engenharia de Software,
segundo Biolchini et al. (2005) e Kitchenham (2004), é melhorar cientificamente a
validade de afirmações que podem ser feitas no campo e, consequentemente, o
grau de confiabilidade dos métodos que são empregados para desenvolver
tecnologias e suportar processos de software. Estes autores dividem o processo de
revisão sistemática em 3 fases principais:
1) Planejamento – Fase em que se identifica a necessidade da revisão
sistemática e se produz o protocolo.
2) Condução da Revisão – Fase responsável pela identificação da pesquisa,
seleção dos estudos primários (análise exploratória), avaliação da qualidade
dos estudos, extração, monitoramento e síntese dos dados.
3) Documentação da Revisão – Fase responsável pela seleção final e análise
dos resultados.
A principal diferença entre uma revisão sistemática e uma revisão não
sistemática da literatura é o fato de que a utilização de um protocolo permite que a
revisão sistemática seja conferida, reproduzida e auditada.
2.4.1 Planejamento
Objetivo
Identificar e analisar as ferramentas utilizadas do Lean junto ao processo de
desenvolvimento de software Scrum.
Questão de Pesquisa para Revisão
1) Como o Lean Thinking poderá auxiliar na resolução dos problemas
encontrados no desenvolvimento de software com a metodologia Scrum.
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Intervenção: A3 Thinking como ferramenta de apoio ao processo de
desenvolvimento ágil Scrum.
Controle: OS estudos base de apoio à revisão sistemática tem origem na
pesquisa exploratória, realizada por meio de consulta bibliográfica de
artigos publicados em conferências, periódicos.
População:

Empresa

que

utiliza

Scrum

como

processo

de

desenvolvimento de software.
Resultados: A utilização do Lean Thinking como ferramenta de apoio para
a resolução de problemas no processo de desenvolvimento de software
utilizando-se o Scrum.
Aplicação: Processo de desenvolvimento de software Scrum.
Seleção das Fontes: As fontes devem estar disponíveis via web,
preferencialmente em bases científicas da área de computação (bibliotecas
digitais online, bases eletrônicas indexadas, anais de eventos da área,
periódicos, revisões sistemáticas anteriores).
Listagem das Fontes: Estas fontes são reconhecidas mundialmente
pela produção literária de alta qualidade e incluem as principais revistas
literárias e eventos científicos no campo da Engenharia de Software:
IEEE Digital Library (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/);
SCOPUS Digital Library (http://www.scopus.com/home.url);
SCIENCE DIRECT (http://www.sciencedirect.com/);
Idioma dos Trabalhos: Inglês, por ser um idioma com maior aceitação
internacional para trabalhos científicos, e Português para trabalhos existentes
de pesquisadores brasileiros que puderem ser contemplados.
Palavras-Chave: Palavras-chave em língua portuguesa: “Scrum” e
“Lean” e “Desenvolvimento de Software”. Palavras chave em língua inglesa:
“Scrum” e “Lean” e “Software Development”. Importante destacar que se
recorreu ao operador lógico “AND” para a combinação das palavras-chave.
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Critérios de Inclusão e Exclusão dos Trabalhos
Os critérios de inclusão ou exclusão em uma revisão sistemática limitam a
seleção de trabalhos com base em avaliações qualitativas relevantes, de
acordo com o objetivo da pesquisa. Partindo-se de semelhante contexto, os
seguintes critérios foram estabelecidos para a presente revisão:
Critérios de Inclusão
a) Trabalhos publicados e disponíveis integralmente na web em formato
eletrônico;
b) Estudo que apresente alguma proposta, experimento ou aplicação das
metodologias de desenvolvimento ágeis Scrum e Lean Thinking;
c) Pesquisas e estudos qualitativos que abordem a utilização do Scrum e
Lean Thinking.
Critérios de Exclusão
a) Trabalhos que apresentam avaliações sem que se revele o método
utilizado;
b) Trabalhos que não abordam métodos ou técnicas dos processos de
desenvolvimento ágil Scrum e Lean;
c) Estudo repetido, quando comparado com os resultados das demais
buscas;
d) Estudo incompleto (texto, conteúdo e resultados incompletos);
e) Pôsteres, tutoriais e relatórios técnicos. Textos que não sejam artigos
(curto ou longo), dissertação de mestrado ou doutorado;
f) Trabalhos e estudos descritos em idiomas diferentes do Inglês e

Português.
Definição da Estratégia de Seleção de Dados
Por meio de palavras - chave serão criadas as strings de busca, as quais
serão executadas em cada uma das fontes, caso selecionadas. As buscas
serão feitas sempre no campo “resumo” (abstract) do documento, com
extração das seguintes informações: título do documento, autores, fonte, ano
de publicação e resumo.
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Devido às particularidades das máquinas de busca, poderão haver
adaptações nas strings, obedecendo as seguintes diretrizes: (1) a string
derivada deverá ser logicamente equivalente à string original, ou (2) na
impossibilidade de se manter equivalência exata, deverá a string derivada ser
mais abrangente para evitar perda de documentos potencialmente relevantes.
String na Língua Portuguesa: (“Scrum” and “Lean” and “Desenvolvimento
de Software”);
String

na

Língua

Inglesa:

(“Scrum”

and

“Lean”

and

“Software

Development”).
Os trabalhos recuperados das bases serão documentados em um
formulário de Condução da Revisão. Os resumos serão lidos e uma préavaliação, já baseada nos critérios de inclusão e exclusão, será realizada,
destacando-se os textos que deverão ser lidos integralmente. Obras
repetidas, por sua vez, deverão ser documentadas uma única vez.
Após uma leitura minuciosa e completa dos trabalhos incluídos, será
elaborado um resumo comparativo das obras, redigido pelo pesquisador, em
que serão destacados o método ou técnicas utilizadas, além dos principais
dados da pesquisa, quando for o caso.
Estratégia de Seleção dos Estudos
Com os resultados obtidos, deverá ser redigida uma síntese geral que
descreve sinteticamente as análises críticas elaboradas pelo revisor. As análises em
questão devem ser qualitativas e quantitativas com relação aos trabalhos
pesquisados, devendo-se tecer algumas considerações sobre os resultados
observados nos trabalhos selecionados.
2.4.2 Condução da Revisão Sistemática
A busca das referências utilizadas nesta revisão foi realizada em bases de
dados eletrônicas. Por meio dos critérios de inclusão e exclusão, definiram-se os
trabalhos incluídos e excluídos da revisão. As referências que preencheram os
critérios de inclusão foram avaliadas, independente do periódico.
A primeira coluna das Tabela 8, Tabela 9 e Tabela 10 contém uma
numeração sequencial para os trabalhos. As colunas intituladas “Critérios de
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Inclusão Atendidos” e “Critérios de Exclusão Atendidos” contêm os critérios
atendidos para cada trabalho, descritos no tópico anterior. Por fim, a coluna “Status”
contém a avaliação do trabalho, indicando se ele foi excluído da revisão ou se foi
incluído para a próxima fase. A existência de um único critério de exclusão atendido
torna o arquivo inválido para a seleção final.
Os artigos - base utilizados para auxiliar a definição dos limitadores da busca
estão descritos na subseção 2.3.1 Planejamento, e não foram incluídos no resultado
da revisão.
Os apêndices A, B e C exibem todas as obras retornadas após a realização
das buscas (processo de seleção preliminar) e a sua avaliação após a leitura do
resumo.
Os tópicos referentes à seleção final e a análise de resultados estão descritos
no corpo da pesquisa, tópico 2.3.5 e 2.3.4, respectivamente.
Nos resumos comparativos dos trabalhos selecionados (seleção final) são
apresentadas as principais diferenças e semelhanças detectadas nestas pesquisas.
Na análise dos resultados são apresentadas as informações quantitativas da
revisão em conjunto com as considerações finais.
2.4.3 Fonte 1 – IEEE Xplore – Seleção Preliminar
Segue abaixo a lista dos artigos com o status de inclusão ou exclusão:
Tabela 8 – IEEE Seleção Preliminar
Artigo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Critérios de Inclusão
Atendidos
( a )( b )( c )
( a )( b )( c )
( a )( b )( c )
( a )( b )( c )
( a )( b )( c )
( a )( b )( c )
( a )( b )( c )
( a )( b )
( a )( b )( c )
( a )( c )
( a )( c )
(a)
(a)

Critérios de Exclusão
Atendidos

(d)
(b)
(b)

Estado
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Excluído
Excluído
Excluído
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Critérios de Inclusão
Artigo
Atendidos
14.
(a)
15.
(a)
16.
( a )( b )
17.
( a )( b )
18.
(a)
19.
( a )( b )( c )
20.
( a )( b )
21.
( a )( b )( c )
22.
(b)
23.
( a )( b )( c )
24.
( a )( b )( c )
25.
(a)
26.
(a)
27.
(a)
28.
(a)
29.
( a )( b )( c )
30.
( a )( b )( c )
31.
( a )( b )( c )
32.
( a )( b )( c )
Fonte: Elaborado pelo autor.

Critérios de Exclusão
Atendidos
(c)
(b)
(d)
(d)
(d)
(d)
(d)
(f)
(d)
(d)
(d)
( b )( d )
(b)
(b)
(b)
(d)
(d)
(b)
(b)

Estado
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído

2.4.4 Fonte 2 – SCOPUS Digital Library
Segue abaixo a lista dos artigos com o status de inclusão ou exclusão:
Tabela 9 – Scopus Seleção Preliminar
Artigo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Critérios de Inclusão
Atendidos
( a )( b )( c )
( a )( b )( c )
( a )( b )( c )
( a )( b )( c )
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
( a )( b )( c )
(a)
(a)
(a)
(a)
( a )( b )

Critérios de Exclusão
Atendidos

(b)
(d)
(d)
(b)
(d)
(b)
(b)
(b)
(f)
(d)
(d)

Estado
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
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Critérios de Inclusão
Artigo
Atendidos
16.
( a )( b )
17.
( a )( b )
18.
( a )( b )( c )
19.
(a)
Fonte: Elaborado pelo autor.

Critérios de Exclusão
Atendidos
(d)
(d)
(g)
(g)

Estado
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído

2.4.5 Fonte 3 – Science Direct
Segue abaixo a lista dos artigos com o status de inclusão ou exclusão:
Tabela 10 – Science Direct Seleção Preliminar
Critérios de Inclusão
Artigo
Atendidos
1.
( a )( b )( c )
2.
(a)
3.
(a)
4.
(a)
5.
(a)
6.
(a)
7.
(a)
8.
(a)
9.
(a)
10.
(a)
11.
(a)
Fonte: Elaborado pelo autor.

Critérios de Exclusão
Atendidos
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(a)
(a)
(b)
(b)
(b)

Estado
Incluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído

2.4.6 Seleção Final
Neste tópico, é apresentado um resumo comparativo dos trabalhos
selecionados na revisão, enfatizando-se os métodos ou técnicas utilizados na
pesquisa, além dos principais conceitos empregados.
Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão das obras, quinze
trabalhos foram identificados para a fase final de seleção (Tabela 11).
Os artigos selecionados descrevem fundamentalmente quais as ferramentas
e conceitos referentes a Lean Thinking são suportadas no desenvolvimento de
sistemas ágeis e a sua viabilidade no processo.
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Tabela 11 - Trabalhos Presentes na Seleção Final
Número Título da Pesquisa
A review of agile practices for
project management
1
An empirical study on the impact of
Scrumban
on
geographically distributed software
development
2
Transition of Software Maintenance
Teams from Scrum to Kanban
3
Kanban pull and flow - a transparent
workflow for improved quality and
productivity
in
software
development
4
Agile engineering in mechatronic
education:
Interdisciplinary
development
of a mechatronic system using
Scrum
5
The concept selection of lean
software and system engineering
tools for smart cities
6
Identifying Implicit Architectural
Dependencies Using Measures
of Source Code Change Waves
7
Productivity
and
process
improvement using ‘Scaled Agile’
approaches:
An
emphasized
analysis
8
Agile: Adapting to need of the hour
9
Adopting collaborative games into
Open
Kanban
10
Recurring opinions or productive
improvements—what agile teams
actually discuss in retrospectives
11
Emerging themes in agile software
development: Introduction to the
special section on continuous value
delivery
12
From Scrum to Kanban: Introducing
Lean Principles to a Software
13
Engineering Capstone Course
The capstone course as a means
for
teaching
agile
software
development through project-based
14
learning

Referência
bibliográfica

Fontes

Liubchenko (2016)

IEEE

Banijamali et al. (2016) IEEE
Ahmad et al. (2016)

IEEE

Raju e Krishnegowda
(2013)

IEEE

Klein, Drescher e
Reinhart (2016)

IEEE

Redmond e Zarli
(2017)

IEEE

Staron et al. (2013)

IEEE

Neve, Godbole e Neve
(2017)
IEEE
Sunner (2016)
IEEE
Przybyłek e Olszewski
(2016)
IEEE
Lehtinen, Itkonen e
Lassenius (2016)

Scopus

Dingsøyr e Lassenius
(2016)

Scopus

Mahnic (2015)

Scopus

Mahnic (2015)

Scopus
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Referência
Número Título da Pesquisa
bibliográfica
Using metrics in Agile and Lean
Software
Development
–
A
systematic
literature review of Kupiainen, Mäntylä e
15
industrial studies
Itkonen (2015)
Fonte: Elaborado pelo autor.

Fontes

Science
Direct

Abaixo, são destacados os principais pontos de contribuições dos artigos
selecionados nesta revisão sistemática:

Artigo 1 - A review of agile practices for project management
Liubchenko (2016), em seu trabalho, demonstrou

a contribuição do Lean

Development e Scrum sob os aspectos de gerenciamento, comunicação e suporte à
tomada de decisão em

projetos de sistemas ágeis. São estes os aspectos

analisados do Lean Development focados na estratégia de gerenciamento:
1) Satisfação do cliente acima das prioridades;
2) Destaque sempre para a melhor entrega de valor;
3) O sucesso constantemente sendo relacionado à participação ativa do
cliente;
4) A valorização do fato de que todo trabalho é feito pelo time;
5) A lembrança de que tudo pode ser substituído;
6) A garantia de 80% da solução hoje, ao invés de 100% da solução amanhã;
7) A certeza de que o minimalismo é essencial;
8) A necessidade de determinar a tecnologia;
9) O detalhe de o crescimento ser medido pelo número de melhorias e não
pelo tamanho da aplicação.
Em face dessas práticas, foi proposta uma forma racional de envolvê-las em
um framework de gerenciamento de projetos ágeis, o qual consiste em cinco
estágios:
1) Vislumbrar (Envision), que resulta em um negócio bem articulado ou visão
do produto o suficiente para manter os próximos estágios limitados;
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2) Especulação (Speculate), em que a equipe cria hipóteses sobre as
especificações do produto, sabendo que, como o projeto continua, a
tecnologia e as especificações do cliente irão evoluir à medida em que
novos conhecimentos forem adquiridos;
3) Explorar (Explore), o qual se torna uma operação paralela e iterativa em
que as especificações preliminares e o design são implementados. Os
componentes

rotulados

como

"incertos"

estão

sujeitos

a

mais

experimentação do que outros, cujas especificações ou design são mais
precisos;
4) Adaptação (Adapt), sendo que os resultados destes experimentos estão
sujeitos à técnicas, clientes, e análise de casos de negócios e ações
adaptativas, que são incorporadas na próxima iteração;
5) Encerramento (Close), que representa, como o próprio nome o diz, o
encerramento do projeto.
A conclusão do autor consiste na utilização das práticas 1, 4 e 8 na fase
Vislumbrar; os itens 1, 2, 3, 4, 7 e 8 na fase de Especulação; todos os princípios,
exceto o 8 na fase de Exploração; os itens 1, 3, 4, 5, 8 e 9 na fase de Adaptação.

Artigo 2 - An empirical study on the impact of Scrumban on geographically
distributed software development
Banijamali et al. (2016) demonstraram um estudo empírico realizado em duas
fábricas de software (Finlândia e Itália) para investigar como o Scrumban pode
impactar

na

coordenação

do

desenvolvimento

de

software

distribuído

geograficamente. O Scrumban consiste na combinação da metodologia de
desenvolvimento ágil Scrum com o Kanban, conceito relativamente novo na
engenharia de software, que oferece um gerenciamento de workflow junto aos times.
De acordo com os autores que lidam com a combinação das metodologias
Lean e Agile, os membros do projeto podem receber informações rápidas e feedback
iterativos, enquanto eles têm a capacidade de implementar as mudanças
necessárias e responder aos feedbacks. A combinação de Agile e Lean em projetos
co-localizados melhora a coordenação entre os membros da equipe e aumenta o
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moral da equipe, produzindo melhores resultados. O Lean aumenta a escala do
processo de desenvolvimento, tornando-o eficiente, enquanto os princípios ágeis
ajudam a tornar processo flexível.
A conclusão dos autores é a de que, como a combinação dos conceitos chave de software de sucesso das metodologias de desenvolvimento, (Kanban e
Scrum) foram efetivas neste estudo de caso, o Scrumban é iterativo, bem como
responsivo às mudanças nos requisitos dos projetos em andamento. A abordagem
rápida e eficiente do Scrumban torna uma escolha favorável no software - domínio
de engenharia.

Artigo 3 - Transition of Software Maintenance Teams from Scrum to Kanban
Ahmad et al. (2016) apresentaram um estudo múltiplo de casos com o
objetivo de investigar a razão pela qual dois times experientes em Scrum o tinham
trocado pelo Kanban. Um questionário foi proposto e apresentado com seis desafios
interconectados, a fim de serem mantidos times Scrum. São eles:
1) Falta de visibilidade do trabalho (Lack of work visibility);
2) Flutuação das Prioridades das Tarefas (Fluctuating task priorities);
3) Atividades não previstas no processo (Unpredictable tasks frequently in
process)
4) Comprometimento do Time no Sprint (Team Sprint commitments);
5) Sincronização do Trabalho e Mudança de Pessoas (Work synchronisation
and changing people);
6) Falta de comunicação e colaboração (Lack of communication and
collaboration).
É importante destacar o fato de que tanto o Scrum quanto o Kanban
pertencem aos métodos ágeis e Lean, no qual o foco é responder rapidamente a
solicitações de clientes. Ambos são altamente adaptativos e baseados em equipes
notadamente colaborativas e autogerenciadas. Os resultados indicaram que o
Kanban é mais apropriado para o trabalho em que há um grau alto de variabilidade
de prioridade. Pode-se afirmar também que o Scrum é mais apropriado para o
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trabalho em que as tarefas podem ser priorizadas em lotes e cujas prioridades não
se alteram com frequência. É evidente que o Kanban é um método evolutivo que
pode ser otimizado para uma situação de trabalho em que as tarefas são
frequentemente alteradas, tendo-se como exemplo o trabalho de manutenção.

Artigo 4 - Kanban pull and flow - a transparent workflow for improved quality and
productivity in software development
O artigo de Raju e Krishnegowda (2013) demonstra como o Kanban, que traz
progressos incrementais para o processo atual, pode auxiliar na melhoria dos
processos de desenvolvimento de software ágil e gradualmente elimina toda a ideia
de iterações ou Sprint. Através da entrega contínua de alta prioridade de recursos /
funções, ele se concentra na criação de uma equipe responsiva em vez de ajustar o
desenvolvimento de software em iterações rígidas. Os autores recomendaram oito
passos para a implementação do Kanban nos desenvolvimento de software ágeis, a
saber:
1) Criar visibilidade entre o trabalho que está sendo feito e o que já foi
finalizado;
2) Reduzir os atrasos, limitando o tempo do trabalho em andamento junto à
capacidade do time;
3) Reduzir o tempo total com a eliminação ou redução de filas;
4) Puxar os valores (No limite do trabalho que está em andamento);
5) Mensurar e gerenciar o fluxo de pedidos para melhorar o tempo;
6) Aumentar o rendimento;
7) Usar modelos para reconhecer as oportunidades de melhoramentos;
8) Evidenciar todas as restrições do processo.

Em face dos processos analisados, a conclusão final define o método Kanban
como um ponto de partida para melhoria de processos em empresas de software.
Conclui-se, por conseguinte, que com a abordagem Kanban é possível começar a
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trazer

mudanças

incrementais

e

evolutivas

nas

atividades

diárias

do

desenvolvimento de software.

Artigo 5 - Agile engineering in mechatronic education: Interdisciplinary development
of a mechatronic system using Scrum
O artigo de Liubchenko (2016) propõe a utilização dos procedimentos de
desenvolvimento de software ágeis como o Scrum na engenharia mecânica, o que
eles chamam de Engenharia ágil. As características fundamentais desse processo
são os itens destacados no manifesto ágil, aqui relacionados:
1) Flexibilidade e transparência;
2) Desenvolvimento centrado nas pessoas e produtos;
3) Envolvimento dos clientes;
4) Pró-atividade quando há mudanças;
5) Fluxos interativos de desenvolvimento;
6) Entrega incremental.
A conclusão final do artigo é a de que, com as técnicas do Lean Thinking em
conjunto com as práticas definidas no Scrum, houve um envolvimento das pessoas
nos fluxos iterativos, bem como o envio de subprodutos para os clientes envolvidos.
Durante o processo ágil, a equipe melhorou a entrega dos incrementos no tempo
proposto, de acordo com os requisitos nomeados.

Artigo 6 - The concept selection of lean software and system engineering tools for
smart cities
Os autores Redmond e Zarli (2017) avaliam em seu projeto as práticas de
desenvolvimento de software ágeis na elaboração de soluções em loT para
ambientes sustentáveis. Eles buscaram diminuir o medo do fracasso usando
técnicas de desenvolvimento ágeis e a ferramenta Kanban, através de um dos
princípios de manufatura que garante que o produto estará disponível na quantidade
certa e no tempo certo.
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Ao final do artigo, revisaram-se as técnicas mais comuns de desenvolvimento
de software ágil, como Kanban e Scrum, com base nas interações que integraram
valor nos testes de desenvolvimento de software. Ficou estabelecido que o processo
de desenvolvimento ágil em conjunto com o Lean Thinking permitiu que a equipe
identificasse os seus próprios problemas e chegou-se à certeza de que o fracasso
surge nos estágios iniciais do projeto.

Artigo 7 - Identifying Implicit Architectural Dependencies Using Measures of Source
Code Change Waves
Os autores Staron et al. (2013) destacam o fato de que cada vez mais os
métodos ágeis como o Scrum e Lean Thinking são utilizados no desenvolvimento de
grandes projetos. O artigo propõe um método para a descoberta automatizada de
dependências entre os componentes do software baseados em históricos de
revisões de repositório de software. O resultado foi um mapa de dependências
implícitas, que é usado por arquitetos para tomada de decisões sobre a evolução
das arquiteturas.
Importante ressaltar que todos os projetos são executados de acordo com o
princípios de desenvolvimento ágil e Lean Thinking e que nesses ambientes várias
disciplinas foram responsáveis por partes maiores do processo, isto é: equipes de
projeto (equipes multifuncionais responsáveis pela análise completa, projeto,
implementação e teste de características particulares do produto), verificação da
rede, teste de integração, etc.

Artigo 8 – Productivity and process improvement using ‘Scaled Agile’ approaches:
An emphasized analysis
Os autores Neve, Godbole e Neve (2017), como praticantes desenvolvedores
de software, garantem a agilidade em ambientes com recursos não qualificados,
apontando a realidade de que requisitos flutuantes não são tão fáceis de operar e
que o Kanban, princípio do Lean Thinking, pode ser utilizado como ferramenta de
apoio ao desenvolvimento do software.
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Neve, Godbole e Neve propuseram a utilização de um framework chamado
Scale Agile (Safe), que faz uso desses princípios para melhorar a produtividade do
processo de desenvolvimento de software. Em se tratando de abordagem, a SAFE
lida com filosofias fundamentais do Lean Thinking.
O framework em questão assegura que esses princípios são bem aplicáveis
e que, se essas práticas não forem aplicáveis diretamente, o princípios primários
podem guiá-lo para garantir que eles estão seguindo em frente em uma pista
contínua, em direção ao menor lead time sustentável, juntamente com a alta
qualidade e valor para as pessoas e a sociedade.

Artigo 9 - Agile: Adapting to need of the hour: Understanding Agile methodology and
Agile techniques
O autor Sunner (2016), por sua vez, apresenta uma visão geral das
metodologias ágeis como Scrum, Agile Unified Process, Extreme programming,
Feature Driven Development, Dynamic Systems Development Method, Crystal,
Adaptive Software Development, Kanban, Lean Software Development and Agile
Modeling.
Sunner apresentou o exemplo da utilização do kanban como um método do
Lean Thinking

evolucionário por meio do processo incremental de entregas. É

basicamente um método de organização do caos em torno das equipes de entrega,
tendo como foco claro a necessidade de tornar este foco uma prioridade. Em suma,
trata-se de um método para identificar o fluxo de trabalho e os problemas de
processo, a fim de que os mesmos possam ser resolvidos e a entrega ao cliente
tornar-se muito mais consistente.
O Lean Thinking destacou-se também com os seus sete princípios, aqui
enumerados:
1) Eliminação do desperdício (Eliminating Waste);
2) Construção com qualidade (Build Quality In);
3) Criação do conhecimento (Create Knowledge);
4) Adiamento de compromissos (Deliver Quickly);
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5) Entregas rápidas (Deliver Quickly);
6) Respeito às pessoas (Repect People) ;
7) Otimização do todo (Optimize the Whole).
O autor destaca a concepção de que com esta visão geral dos processos de
desenvolvimento de software ágil pode-se auxiliar os profissionais iniciantes a
estabelecerem uma visão prévia destas metodologias.

Artigo 10 - Adopting collaborative games into Open Kanban
Os autores Przybyłek e Olszewski (2016) apresentam uma metodologia
pautada no Lean Thinking chamada Open Kanban. O objetivo da sua utilização é
melhorar os valores, como “Comunicação e Colaboração”, “Respeito pelas
Pessoas”, “Aprendizado de como melhorar continuamente”, apresentado as
melhorias em três times que passaram a usar os jogos colaborativos do Open
Kanban.
A conclusão dos autores é a de que foram melhorados pontos fundamentais
nos três times, da seguinte maneira:
1) Aumento

qualitativo

da

comunicação

dos

participantes,

compromisso, motivação e criatividade;
2) Auxílio às equipes no tocante à compreensão dos principais
mecanismos, valores ou práticas do Open Kanban;
3) Produção de melhores resultados quanto ao padrão de abordagem;
4) Facilitação de entendimento e prática dos jogos.

Artigo 11 – Recurring opinions or productive improvements—what agile teams
actually discuss in retrospectives

Os autores Lehtinen, Itkonen e Lassenius (2016), neste artigo, sintetizaram os
resultados de retrospectivas de sprint

em uma uma grande, distribuída e ágil

organização de desenvolvimento de software. O estudo de caso longitudinal
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analisou as retrospectivas de 37 times por quase 3 anos. Foram relatados os
resultados das retrospectivas, sua importância percebida para a melhoria de
processos e as propostas de ações relatadas. A maioria das discussões estavam
relacionadas a tópicos próximos e controláveis pela equipe. No entanto, as
discussões podem sofrer de parcialidade dos participantes e, nos casos em que eles
não são apoiados por evidências concretas, podem não refletir a realidade, mas as
opiniões por vezes fortes dos participantes.
O artigo ofereceu cinco contribuições importantes, aqui discriminadas:
1) Foram sintetizados e generalizados os tópicos de discussão que
ocorreram nas retrospectivas em nível de equipe;
2) Foram analisadas as ligações entre as ações corretivas desenvolvidas e
as discussões retrospectivas;
3) Uma análise das mudanças foram feitas nas discussões sobre o tempo
das retrospectivas;
4) Como na análise, há discussões recorrentes em retrospectivas e são uma
causa potencial de desperdício na prática retrospectiva;
5) Foi proposto mais um ponto de vista, útil para avaliar os resultados
retrospectivos. Esses pontos de vista são: viés, controle, complexidade e
recorrência.

Artigo 12 - Emerging themes in agile software development: Introduction to the
special section on continuous value delivery
Segundo os autores Dingsøyr e Lassenius (2016), o relacionamento entre
clientes e fornecedores continua sendo um desafio no desenvolvimento ágil de
software. Duas são as tendências para melhorar este relacionamento: o aumento do
foco no valor e o movimento em direção à implantação contínua, em especial sobre
entrega contínua de valor.
As tendências de melhorias utilizadas pelos autores para uma melhor entrega
de valor são as propostas pelos Lean Thinking. Eles enfatizam a entrega de valor
através da redução de custo, eliminando o “desperdício”, que pode se caracterizar
por um longo tempo de espera ou o acúmulo de grandes estoques. Os proponentes
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da produção enxuta afirmam que o desperdício pode ser reduzido aplicando-se
técnicas como mapeamento do fluxo de valor ou produção just in time. A recente
tendência de startup Lean assume uma posição semelhante em relação ao valor,
argumentando que o desperdício pode ser reduzido através do aprendizado inicial
sobre o valor do cliente.

Artigo 13 – From Scrum to Kanban: Introducing Lean Principles to a Software
Engineering Capstone Course
O autor Mahnic (2015) descreveu um curso de conclusão em engenharia de
software que expõe os alunos aos princípios Lean Thinking defendidos pelo Kanban.
Mantendo as principais características de seu curso predecessor, que se concentrou
no ensino de desenvolvimento ágil de software utilizando o Scrum, o novo curso
também introduziu os conceitos Kanban mais importantes, ou seja, a visualização do
fluxo de trabalho e a limitação do trabalho em andamento. Os conceitos Kanban são
introduzidos de duas maneiras: em combinação com o Scrum (como Scrumban) ou
como um Kanban “puro” (omitindo algumas das atividades do Scrum consideradas
resíduos).
Os alunos são obrigados a trabalhar em equipes responsáveis pela
implementação de um conjunto de histórias de usuários definidas por um
especialista no domínio do projeto, desempenhando o papel de “Dono do Produto”.
Durante o curso, eles mantiveram um quadro Kanban para medir o lead time. O
artigo discute o uso de diferentes painéis Kanban e limites de trabalho em
andamento e analisou o progresso dos alunos na redução do lead time. Deu-se um
resumo das lições aprendidas, além de recomendações, refletindo-se as questões a
serem consideradas ao se ministrar cursos similares. Uma pesquisa entre
estudantes mostrou que eles gostaram das duas abordagens e foram extremamente
positivos sobre o curso.

Artigo 14 – The capstone course as a means for teaching agile software
development through project-based learning
Mahnic (2015) relatou em seu artigo a evolução do curso final de engenharia
de software na Universidade de Ljubljana, descrito desde sua concepção no ano
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acadêmico de 2008/09 até agora. O curso exigiu que os alunos desenvolvessem um
projeto quase real, seguindo estritamente o Scrum, que é o método ágil mais
difundido. Além disso, o design do curso permitiu a realização de estudos que
contribuíssem para evidências empíricas sobre processos ágeis. O artigo explicou as
razões para a introdução do Scrum, apresentando o design do curso, descrevendo
alguns exemplos de estudos empíricos conduzidos no curso e apresentando a
atualização do curso com abordagens enxutas para o desenvolvimento de software.
As opiniões dos alunos sobre o curso são extremamente positivas, pontuando
que o curso é interessante e benéfico para a sua empregabilidade e carreira
profissional. Além disso, introduziram-se alguns conceitos do Lean Thinking
defendidos pelo kanban, nos quais os adotantes iniciais relatam melhorias
significativas em seu processo de desenvolvimento de software.

Artigo 15 - Using metrics in Agile and Lean Software Development – A
systematic literature review of industrial studies
Os autores Kupiainen, Mäntylä e Itkonen (2015), por sua vez, apresentaram
um artigo cujo objetivo era o de aumentar o conhecimento sobre as razões e os
efeitos do uso de métricas em desenvolvimento ágil industrial. Eles se concentraram
nas métricas que as equipes ágeis usam, em vez das métricas usadas de fora por
pesquisadores de engenharia de software. Além disso, eles analisaram a influência
do uso de métricas.
O método por eles utilizado apresenta uma revisão sistemática da literatura
(SLR) sobre o uso de métricas em software ágil industrial, tendo sido identificados
774 artigos, dos quais reduziu-se para trinta estudos primários, através do nosso
trabalho de processo de seleção.
Os resultados indicaram que as razões e os efeitos do uso de métricas estão
focados nas seguinte áreas: planejamento de sprint, rastreamento de progresso,
medição de qualidade de software, correção de processo de software, problemas e
motivação das pessoas.
No artigo dos autores em questão, eis os conselhos utilizados pelo Lean
Thinking:
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1. Elimine o desperdício (Eliminate Waste);
2. Amplifique a aprendizagem (Amplify Learning);
3. Decida o mais tarde possível (Decide as Late as Possible);
4. Entregue o mais rápido possível (Deliver as Fast as Possible);
5. Empodere a equipe (Empower the Team);
6. Construa Integridade Em (Build Integrity In);
7. Veja o todo (See the Whole).
A conclusão sobre o uso de métricas no desenvolvimento de software ágil é
semelhante ao desenvolvimento de software tradicional, ou seja, a de que projetos e
Sprint precisam ser planejados e rastreados, de que a qualidade precisa ser medida
e de que problemas no processo precisam ser identificados e corrigidos.
2.4.7 Análise dos Resultados e Considerações Finais
A revisão sistemática foi conduzida no mês de agosto de 2018. Ao
todo, foram retornadas 62 abordagens (IEEE=32, Science Direct=11 e Scopus=19)
que foram consideradas elegíveis para a segunda fase desta revisão, que consistiu
da leitura dos resumos. As repetições de artigos (2) foram eliminadas e todos os
artigos remanescentes tiveram os seus resumos avaliados.
Os trabalhos que, pelos seus resumos, não satisfizeram o contexto da
pesquisa e demais critérios de inclusão e exclusão, também foram excluídos (47),
sendo selecionadas quinze pesquisas (Tabela 11), que por atenderem aos critérios
de inclusão, tiveram o seu conteúdo analisado por completo, para que assim
pudessem compor a síntese da pesquisa.
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Figura 14 - Análise dos Resultados

Fonte: Elaborado pelo autor.

A consolidação das contribuições podem ser vistas na tabela abaixo:
Tabela 12 - Consolidado - Contribuições de artigos selecionados
Artigo

Consolidado - Contribuições artigos selecionados
Descrição

1,5,7,9,11,12,15

Aplicação dos Fundamentos do Lean Thinking em conjunto ao
desenvolvimento de software Ágil Scrum

2,3,4,6,8,10,13,14

Utilização de Kanban em conjunto ao desenvolvimento de software ágil
Scrum

Fonte: Elaborado pelo autor.
2.4.8 Aplicação dos fundamentos do Lean Thinking com o desenvolvimento de
software ágil Scrum
De acordo com os artigos citados na Tabela 12, os fundamentos relacionados
ao Lean Thinking em conjunto ao processo ágil Scrum, demonstraram significativas
melhorias na entrega de valor nos produtos de softwares e gerenciamento de
projetos ágeis.
O artigo de Liubchenko (2016), por outro lado, abordou o envolvimento de
nove aspectos do Lean Thinking no gerenciamento de projetos ágeis. Observou que
aspectos como satisfação do cliente acima das prioridades e a necessidade evidente
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de determinar a tecnologia a ser implementada são as práticas fundamentais para o
gerenciamento de projetos ágeis como o Scrum.
Em outro estudo, Liubchenko (2016) elucidou como a influência que as
práticas definidas pelo Lean Thinking em conjunto ao Scrum poderiam aumentar a
produtividade de algumas turmas de estudantes de engenharia mecânica. O
resultado foi o envolvimento em um fluxo totalmente iterativo entre os membros da
turma e uma melhora significativa no tempo de entrega dos produtos, baseados na
relação de requisitos nomeados pelos clientes.
No estudo de caso de Lehtinen, Itkonen e Lassenius (2016) analisou-se a
retrospectiva de sprints de 37 times por 3 anos. O processo de desenvolvimento de
software ágil Scrum foi utilizado com as práticas do Lean Thinking, cujo resultado
final, por conseguinte, foi a oferta de algumas contribuições, através das quais se
apresentaram alguns novos pontos de vista, que são o viés, a controlabilidade, a
complexidade e a recorrência.
2.4.9 Utilização de Kanban em conjunto com o desenvolvimento de software
ágil Scrum
Da mesma forma como descrito na parte anterior, a utilização do Kanban
como fundamento do Lean Thinking em conjunto com o processo de software ágil
Scrum, mostrou avanços no acompanhamento e visibilidade dos projetos de
desenvolvimento de software ágil.
O trabalho de Banijamali et al. (2016) investigou como o scrumban poderia
impactar na coordenação de equipes de desenvolvimento de software em locais
distribuídos. Neste estudo, foram avaliadas fábricas erradicadas na Finlândia e Itália.
Segundo os autores, a combinação do Lean (Ex. Kanban) e Ágil (ex. Scrum) foram
determinantes para o andamento iterativo e responsivo para as mudanças dos
requisitos dos projetos.
O estudo de Raju e Krishnegowda (2013) demostra como o Lean Thinking e a
utilização de kanban auxiliam na melhoria dos processos de desenvolvimento de
software. Os autores recomendam oito passos para a implementação do Kanban em
um processo de desenvolvimento de software ágil. Assim, com a abordagem do
Kanban torna-se possível trazer mudanças incrementais e evolutivas nas atividades
diárias do desenvolvimento de software.
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O artigo de Przybyłek e Olszewski (2016) apresenta uma metodologia
pautada no Lean Thinking e processo Ágil (Scrum) denominada OpenKanban. O
objetivo com a sua utilização é o de melhorar os valores fundamentais do Scrum,
tais como: comunicação e colaboração; respeito pelas pessoas e aprendizado
contínuo. Semelhante tecnologia foi utilizada em três times e a primeira melhora
significativa foi a da comunicação entre os participantes, em conjunto com a
motivação, o compromisso e a criatividade.
Em linhas gerais, essa revisão mostrou a escassez literária relacionada ao
uso de ferramentas do Lean A3 Thinking, que trazem uma alternativa formal para o
tratamento de problemas relacionados ao processo de desenvolvimento de software
ágil.
A realização desta revisão responde à seguinte pergunta de pesquisa definida
na seção 1.2 deste trabalho:


Como o Lean A3 Thinking pode contribuir na resolução de problemas
no processo de desenvolvimento ágil Scrum ?

Por conseguinte, igualmente atende aos objetivos específicos a seguir:


Realizar uma revisão sistemática da literatura, com o intuito de definir
as principais contribuições do Lean nos processos de desenvolvimento
ágil;



Adaptar o conceito do Lean A3 Thinking, de modo a ampliar o
conhecimento sobre a sua abrangência e limitações;



Aplicar

o

Lean

A3

Thinking

em

conjunto

ao

processo

de

desenvolvimento ágil Scrum;


Avaliar a aderência do Lean A3 Thinking aos três pilares definidos no
Scrum (Transparência, Inspeção e Adaptação).

2.4.10 Conclusão do Capítulo
A partir da revisão sistemática realizada, pode-se afirmar que o Lean A3
Thinking , junto ao processo de desenvolvimento de software Scrum, ainda não é um
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tópico de pesquisa maduro, apresentando notória escassez literária relacionada ao
termo em questão.
Diante disso, nas próximas seções será realizado um relatório de uma
pesquisa-ação conduzida em uma empresa automobilística sobre como implementar
a metodologia A3 Thinking no processo de desenvolvimento de software Scrum.
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3

MÉTODO DE USO DO LEAN A3 THINKING PARA A RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS DO SCRUM
No tocante ao objetivo principal proposto neste trabalho, tem-se o de expor

um método que auxilia na resolução dos problemas encontrados no processo de
desenvolvimento ágil Scrum.
Esta seção apresenta o método sugerido, tomando por base as referências
teóricas e os casos de sucesso constantes da literatura.
Ao apresentar este método, a pesquisa em questão sugere uma estrutura
básica, detalha os processos necessários e discute também os elementos
necessários para a melhoria dos processos de desenvolvimento de software.
O ponto de partida para a estruturação do método corresponde ao Scrum
Guide. Segundo Schwaber e Sutherland (2017), a retrospectiva do Sprint é a
oportunidade do time de avaliar e criar um plano de melhorias para o próximo Sprint.
O propósito da reunião de retrospectiva é inspecionar como foi o último Sprint com
relação às pessoas, relacionamentos, processos e ferramentas. O objetivo é
identificar os principais itens potenciais de melhoramento, além de criar um plano
para a implementação da melhoria do trabalho do time Scrum.
Percebeu-se que não existe nenhuma referência na estrutura do framework
Scrum para a elaboração de um plano de ação para a resolução dos problemas com
a implementação das melhorias junto ao processo de desenvolvimento de software.
Segundo Schwaber e Sutherland (2017), o SM encoraja o time a melhorar o
framework, desenvolvendo processos e práticas mais eficientes para o próximo
Sprint. Durante cada reunião de retrospectiva do Sprint, o time planeja caminhos
para melhorar a qualidade do produto, melhorando o trabalho do processo,
adaptando a definição de “done”, se apropriado, e não conflitando com o produto e
os padrões organizacionais.
Uma proposta para o gerenciamento de problemas é a utilização do Lean A3
Thinking, definido por Mattos et al. (2015) como sendo uma ferramenta para o
diagnóstico de problemas e proposta de soluções de melhoria. O método em
questão, também chamado de A3 Report, consiste numa ferramenta que estabelece
um framework para a implementação de ciclos de PDCA, a qual auxilia os membros
no processo de relatar e entender os problemas, vislumbrando as possibilidades de

69

solução. Para tanto, abaixo será descrito o conjunto de passos para a
implementação do A3 Report em conjunto com o processo de desenvolvimento ágil
Scrum, auxiliando assim no tratamento dos problemas identificados na Sprint
Retrospective durante o desenvolvimento de um sistema. A visão geral do processo
está destacada na Figura 15 – Método de uso do Lean A3 Thinking.
Figura 15 - Método de uso do Lean A3 Thinking

Fonte: Elaborado pelo autor

3.1 Definição dos problemas encontrados e não resolvidos no Sprint
Durante a Sprint Retrospective do Sprint, o Developer Team deverá relatar
todos os problemas ocorridos durante a execução das atividades. O SM deverá
incentivar a discussão entre os membros e tornar transparente a todos a
necessidade eminente da resolução desses problemas ao longo dos próximos
Sprints.
Figura 16 - Discussão dos problemas encontrados no Sprint

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.2 Atualização do Backlog (DOD)
A relação dos problemas identificados no Sprint é sedimentada em um
backlog chamado Backlog DOD. Neste local, encontra-se a relação completa dos
problemas atuais e de Sprint anteriores. Pode-se visualizar também o último status
geral da situação do problema e a sua evolução.
Figura 17 - Atualização do Backlog (DOD)

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3 Priorização dos problemas identificados (DOD)
Ao final da Sprint Retrospective, há a necessidade de definir ou revisar as
prioridades dos itens registrados no backlog (DOD). Existe a possibilidade de um
problema recente se sobrepor aos que já estão sendo tratados. Esta priorização é
feita em conjunto ao Developer Team e o objetivo final é a melhoria do processo e
da entrega do próximo incremento do produto.
Figura 18 - Priorização Backlog DOD

Fonte: Elaborado pelo autor

3.4 Criação do plano de ação para a resolução dos problemas (A3 Report)
Nesta seção, serão apresentadas as oito etapas do processo de criação do
A3 Report. Para cada item destacado no backlog (DOD) deverá ter um A3 Report,
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destacando-se assim o planejamento, a execução, a checagem e ações necessárias
para a resolução do problema destacado.
3.4.1 Esclarecer o Problema
Junto ao Developer Team, o SM deverá definir a situação ideal e o objetivo
final do trabalho que deverá ser elaborado. Com o auxílio do Developer Team
também, ele deverá identificar as diferenças entre a situação ideal e atual do
problema do backlog (DOD).
Figura 19 - Esclarecer o Problema – Backlog(DOD)

Fonte: Elaborado pelo autor

3.4.2 Estratificar o Problema
Nesta etapa, um dos passos fundamentais é priorizar o problema a ser
tratado e especificar o ponto de ocorrência pela checagem do processo, em que a
observação do problema durante a construção do incremento do produto se faz
necessária. A atividade em questão deverá ser verificada fundamentalmente pelo
SM.
Figura 20 - Estratificar Problema - Backlog (DOD)

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.4.3 Estabelecer Metas
As metas devem ser mensuráveis, concretas e desafiadoras para a resolução
do problema. O fracionamento do problema deverá ser feito pelo SM e o Developer
Team, devendo ser escrito em formato de resultados. Mandatoriamente deve ter
definido “quando” e “quanto” atacarão o ponto de ocorrência do problema.
Figura 21 - Estabelecer Metas - Backlog (DOD)

Fonte: Elaborado pelo autor

3.4.4 Analisar a Causa Raiz
O SM junto ao Developer Team discute as causas, considerando onde os
problemas ocorrem. Baseados nos fatos coletados, perguntar continuamente o “Por
quê ?”, até especificar a causa raiz.
Figura 22 - Analisar Causa Raiz

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.4.5 Definir Contramedidas
Nesta etapa, O SM com o auxílio do time deverá considerar o maior número
possível de contramedidas potenciais e, em um segundo passo, reduzi-las a
medidas mais práticas e efetivas, criando assim um consenso entre os envolvidos. O
resultado final é a elaboração de um plano de ação claro e detalhado para a
resolução dos problemas.
Figura 23 - Definir Contramedida

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4.6 Implementar as contramedidas
A implementação das contramedidas deve ser feita pelo Developer Team de
forma coordenada e rápida, apoiada pelo SM. Deve igualmente compartilhar o
progresso pelo acompanhamento dos procedimentos de comunicação, informação e
consulta. E nunca desistir de avançar rapidamente para o Sprint seguinte.
Figura 24 - Implementar Contramedidas

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.4.7 Monitorar resultados e processos
Nesta etapa, o SM avalia os resultados totais e processos utilizados para, em
seguida, compartilhar a avaliação com o Developer Team. A avaliação deve
considerar três pontos de vista chaves: o do Cliente, o da Empresa e o Time Scrum.
Ao término, entender os fatores por trás do sucesso ou fracasso.
Figura 25 - Monitorar resultados e processos

Fonte: Elaborado pelo autor

3.4.8 Padronizar processos bem sucedidos
Nesta última etapa, o SM implementa no framework Scrum os processos que
foram bem sucedidos. O SM aplica os outros 2 conceitos(YOKOTEN e KAIZEN),
conforme as premissas do Lean Thinking. Desta forma, garante-se que o
conhecimento será disseminado, ficando estabelecidas as bases para o processo de
melhoria contínua.
Figura 26 - Padronizar processos bem sucedidos

Fonte: Elaborado pelo autor
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4

PESQUISA-AÇÃO: MÉTODO

Neste capítulo, será apresentada a justificativa para a escolha da pesquisaação, os ciclos e os participantes da pesquisa, o projeto selecionado e o
planejamento da coleta e análise dos dados.
4.1 Visão Geral Sobre a Pesquisa-Ação
O surgimento da pesquisa-ação remete há mais de sessenta anos.
Inicialmente foi utilizada nos Estados Unidos, por Kurt Lewin, durante a segunda
grande guerra. A posteriori foi desenvolvida pelo mundo como uma abordagem
específica de Ciências Sociais.
Tal tipo de pesquisa consiste em um método que tem como objetivo a
ampliação do conhecimento científico, além de promover uma melhoria na
organização ou comunidade, na qual a pesquisa está sendo realizada (DICK,2018;
KOCK et al.,1997), por meio de uma ação deliberada de transformação da realidade
investigada (BEZERRA e TANAJURA, 2015).
Na opinião de Reason e Torbert (2001), a pesquisa-ação não tem como
principal contribuição a ampliação do conhecimento em um campo, ou mesmo o
desenvolvimento de uma teoria absoluta, mas o ato de forçar um vínculo mais direto
entre o conhecimento intelectual/teoria e a ação, para que cada investigação
contribua diretamente para o crescimento das pessoas e suas comunidades.
Thiollent (2011) afirma que a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social
realizada com o intuito de resolver um problema coletivo, no qual os pesquisadores e
participantes representativos da situação estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo. Isso posto de modo que as pessoas implicadas possuam algo a ‘dizer’
ou ‘fazer’, além da preocupação de que o conhecimento gerado não seja de uso
exclusivo do grupo investigado.
A pesquisa acerca da qual se discorre possui caráter qualitativo, uma vez que
o pesquisador é capaz de reduzir a distância entre a teoria e os dados, o contexto e
a ação, usando a compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação
(BERTO e NAKANO, 1998).
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Na pesquisa-ação, os pesquisadores desempenham um papel ativo no
equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação
das ações desencadeadas em função dos problemas (GUMMESSON, 200). Tal
procedimento consiste em uma característica da pesquisa-ação que a difere dos
demais métodos, pois o pesquisador não se coloca como um observador afastado
do objetivo da pesquisa, mas deliberadamente interfere em ações, interagindo com
os membros da instituição onde a pesquisa é realizada.
Gummesson (2000) expande este conceito ao apresentar as dez principais
características da pesquisa-ação, cujas características serão relacionadas com a
presente pesquisa na seção 4.2:
a) O pesquisador é o responsável por executar a ação. Não cabe a ele
somente observar, e sim participar ativamente da ação;
b) A pesquisa-ação sempre envolve dois objetivos: resolver um problema e
contribuir com a ciência;
c) A pesquisa-ação é interativa. Por se tratar de uma sequência de eventos,
os autores precisam trabalhar juntos e se adaptarem às contingências da
história que se encontra em desenvolvimento, resultando em uma
profunda interação entre pesquisador e as pessoas envolvidas na situação
investigada;
d) A

pesquisa-ação

visa

desenvolver

a

compreensão

holística.

O

pesquisador precisa ter um entendimento completo de como o sistema
funciona;
e) A pesquisa-ação é extremamente relacionada com a mudança, sendo
aplicável na compreensão, planejamento e implementação de mudanças
nas empresas e outras organizações;
f) A pesquisa-ação requer uma compreensão do quadro ético, valores e
normas existentes na organização envolvida na pesquisa;
g) A pesquisa-ação pode incluir todos os tipos de métodos de coleta de
dados. Métodos de coleta de dados da pesquisa tradicional podem ser
utilizados na pesquisa-ação. Ferramentas qualitativas e quantitativas,
como entrevistas e pesquisas, são comumente usadas;

77

h) A pesquisa-ação exige uma ampla compreensão do ambiente corporativo,
das condições de negócios, da estrutura e da dinâmica das operações;
i) A pesquisa-ação deve ser realizada em tempo real, embora uma
retrospectiva também seja aceitável. A pesquisa-ação é um estudo de
caso “ao vivo”, que se escreve no tempo em que acontece;
j) O paradigma da pesquisa-ação requer seus próprios critérios de
qualidade, não devendo ser julgado pelos critérios da ciência positivista
(como simulações matemáticas, pesquisas experimentais, surveys, etc.),
mas sim por critérios estabelecidos por ele próprio.
Estas características devem ser consideradas durante todos os passos da pesquisaação, segundo Coughlan e Coghlan (2002), podendo ser agrupados em três fases
principais:
a) Preliminar – entendimento do contexto e do propósito da pesquisa;
b) Condução – compreende seis estágios: reunir, retomar e analisar dados,
planejar, implementar e avaliar ações;
c) Monitoramento – monitoramento para extração do aprendizado.
4.2 Ciclos de Pesquisa-Ação
Para Coughlan e Coghlan (2002), a pesquisa ação é uma sequência de
eventos de uma abordagem para a resolução de problemas. Como uma sequência
de eventos, ela inclui ciclos iterativos de coleta de dados, alimentação, análise,
planejamento, ação e avaliação, levando a uma maior coleta de dados, e assim
sucessivamente. Como uma abordagem, ela não só produz soluções para os
problemas imediatos, mas também apresenta a aprendizagem concebida a partir de
resultados intencionais ou não intencionais, além de contribuição para o
conhecimento científico e para a teoria.
Um ciclo da pesquisa de ação, segundo Coughlan e Coghlan (2002), consiste
em um pré-passo, que é responsável pela compreensão do contexto do projeto, e
mais seis passos básicos (Figura 27), sendo que a fase de monitoramento está
presente em cada um destes seis passos:
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Figura 27 - Ciclo da Pesquisa-Ação

Fonte: Adaptado de Coughlan e Coghlan (2002)

1) Contexto e Propósito – Compreensão do contexto da pesquisa e o
propósito para a sua realização, justificando-se também a ação requerida,
assim como a própria pesquisa.
2) Condução:
a. Coleta de dados: trata-se do diagnóstico e/ou dados coletados
quando a pesquisa encontra-se em andamento. Importante
ressaltar que o diagnóstico envolve nomear quais são os problemas
com base em quais ações serão planejadas e aceitas;
b. Feedback dos dados: retorno dos dados para a organização
visando a disponibilizá-los para análise;
c. Análise dos dados: trata-se da análise dos dados coletados com a
participação do pesquisador e dos envolvidos na pesquisa;
d. Planejamento da ação: definição e plano da intervenção que será
realizada, decorrente da análise do contexto e finalidade do projeto,
do enquadramento da questão e do diagnóstico;
e. Implementação: Implementação dos planos e realizações das
intervenções;
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f. Avaliação: os resultados da ação, intencionais e não intencionais,
são examinados com o objetivo de ver:
i. Se o diagnóstico original estava correto;
ii. Se a ação tomada estava correta e apropriada;
iii. O que alimenta o próximo ciclo de diagnóstico, planejamento
e ação.
3) Monitoramento – monitoramento contínuo de cada um dos seis passos
anteriores, validando o modo como estão sendo conduzidos e qual é o
aprendizado gerado, podendo ser executado de diferentes maneiras, à
medida em que a pesquisa avança por meio dos passos da fase de
condução.
Cada ciclo da pesquisa-ação leva a outro ciclo, e assim os passos de
condução ocorrem de forma contínua ao longo do tempo, conforme ilustrado
na Figura 28.
Figura 28 - Espiral de Ciclos da Pesquisa-Ação

Fonte: Adaptado de Coughlan e Coghlan (2002)

4.3 Visão Geral Sobre a Pesquisa-Ação
Para que o planejamento de execução da pesquisa pudesse ser realizado, foi
preciso determinar qual método de pesquisa seria utilizado. Assim, algumas
características da pesquisa-ação citadas por Gummersson (2000), na seção 4.1,
foram comparadas na Tabela 13, traçando um paralelo com a presente pesquisa.
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Tabela 13 – Aplicação do Método na Presente Pesquisa
Características da Pesquisa-Ação
O pesquisador é o responsável por
executar a ação.

Comparativo com a Presente Pesquisa
O pesquisador é o responsável pela condução
da pesquisa, participando ativamente da sua
aplicação e refinamento.

A pesquisa-ação sempre envolve dois
objetivos: resolver um problema e
contribuir para a ciência.

Propõe uma abordagem para gerenciamento e
monitoramento dos problemas identificados no
processo de desenvolvimento ágil Scrum
utilizando o Lean A3 Thinking.

A pesquisa-ação é interativa.

Conta com a participação do pesquisador em
conjunto com toda área organizacional
envolvida na execução da pesquisa.

A pesquisa-ação é extremamente
relacionada com a mudança.

A motivação principal da pesquisa foi promover
uma mudança no processo de desenvolvimento
ágil Scrum, que possibilitasse gerenciar e
monitorar os problemas encontrados neste
processo ágil.

Por ser consultor na empresa pesquisa, o
pesquisador tem a preocupação e obrigação de
A pesquisa-ação requer uma compreensão
respeitar as exigências de ética e
do quadro ético, valores e normas.
confidencialidade da organização e dos
participantes, no que tange os resultados desta
pesquisa.
Por exemplo, informações obtidas por meio de
A pesquisa-ação pode incluir todos os tipos
reuniões com os analistas, gestores,
de métodos de coleta de dados.
especialistas, investigação de documento e
observações.

A pesquisa-ação exige uma ampla
compreensão do ambiente corporativo.

O pesquisador ocupa uma posição de
participante ativo nas ações propostas pela
pesquisa e possui experiência em projetos
semelhantes, atuando exatamente na área em
que a pesquisa é aplicada.

A pesquisa-ação deve ser realizada em
tempo real.

A presente pesquisa-ação será realizada no mês
de Abril de 2019. Tendo neste período, a
realização da coleta dos dados relevantes para
a redação deste trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor
Desta forma, pode-se concluir que as características desejáveis para a
condução de uma pesquisa-ação foram adotadas nesta pesquisa.
Na seção 4.3, será apresentada a forma como a Pesquisa-Ação será aplicada
durante o desenvolvimento deste trabalho.
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4.4 Delineamento do Projeto de Pesquisa
Com o propósito de responder as questões de pesquisa descritas na seção
1.2 deste documento, este estudo irá utilizar uma revisão sistemática da literatura e
método de pesquisa-ação proposto por Coughlan e Coghlan (2002).
4.4.1 Método de Coughlan e Coghlan
Neste trabalho, orienta-se a fase de condução em cinco passos principais:
Análise dos Dados, Planejamento da Ação, Implementação, Avaliação/Coleta dos
Dados e Feedback dos dados. As atividades envolvidas estão representadas na
Figura 29.
Figura 29 - Método de Coughlan e Coghlan (2002)

Fonte: Elaborado pelo autor.

1) Revisão Bibliográfica e Sistemática: Revisão do estado da arte para
auxiliar no entendimento dos conceitos relacionados ao Scrum e Lean A3
Thinking, auxiliando assim na resposta da seguinte questão de pesquisa,
apresentada na seção 1.2:
a. Como o Lean A3 Thinking pode contribuir na resolução de
problemas no processo de desenvolvimento ágil Scrum ?
2) Pesquisa-Ação: Composta por uma fase preliminar, seguida por 2 ciclos
utilizando a mesma estrutura informada abaixo:
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Fase Preliminar – Contexto: Falta de conhecimento sobre como
tratar os problemas identificados na retrospectiva do Sprint no
processo de desenvolvimento ágil Scrum. Propósito: Dar visibilidade
e proporcionar uma gestão mais eficiente dos problemas,
monitorando e gerenciando os problemas identificados no processo
de desenvolvimento ágil Scrum.



Ciclos da Pesquisa-Ação: Monitorar e gerenciar os problemas no
processo de desenvolvimento Scrum de um projeto da empresa
pesquisada.
Análise dos Dados: Nesta fase serão verificadas as informações
relacionadas

ao

cerimonial

“Sprint

Retrospective”

conforme

a

metodologia proposta no capítulo 3 deste trabalho.
a) Identificar um projeto no qual foram identificados problemas,
no término da execução do Sprint.
b) Durante o cerimonial “Sprint Retrospective”:
a. Atualizar o Backlog (DOD):

Neste artefato ficará

disponível a relação dos problemas identificados no
desenvolvimento do Sprint.
b. Priorização do Backlog (DOD): Ao final do cerimonial
“Sprint Retrospective” serão definidas e revisadas as
prioridades dos itens registrados no Backlog (DOD).
c) Analisar e discutir o problema priorizado no Backlog (DOD)
para a realização do planejamento da sua resolução.
Planejamento: Trata-se do plano de ação para a resolução dos
problemas utilizando o A3 Report e obedecendo aos seguintes
critérios:
a) Esclarecer o problema priorizado;
b) Estratificar o problema;
c) Estabelecer metas para o problema;
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Será utilizado nesta fase os artigos relacionados a revisão
sistemática categorizados em: Aplicação dos fundamentos do Lean
Thinking em conjunto ao desenvolvimento de software ágil Scrum.
Implementação:
a) Analisar a causa - raiz do problema;
b) Definir as contramedidas para a resolução dos problemas;
c) Implementar contramedidas;
Utilizaremos nesta fase os artigos relacionados a revisão
sistemática categorizados em: Utilização do Kanban em conjunto ao
processo de desenvolvimento ágil Scrum .
Avaliação e Coleta dos Dados:
a) Avaliar e Coletar os Resultados;
a. Por

meio

do

cerimonial

“Sprint

Retrospective”

sedimentar os resultados;
b. Validar se o conceito do Lean A3 Thinking foi ampliado
entre os envolvidos;
c. Validar se os princípios do A3 Report gerou os
insumos necessários para a tomada de decisão sobre
a resolução do problema, auxiliando assim o seu
gerenciamento e monitoramento.
Feedback dos dados:
a) Padronizar processos bem sucedidos.
Monitoramento:
O principal aprendizado esperado para cada ciclo é o resultado
da avaliação do método proposto, isto é, se o mesmo é capaz de
gerenciar e monitorar os problemas identificados no processo de
desenvolvimento ágil Scrum. Também será observado se a execução
de cada ciclo tornará o conceito do Lean A3 Thinking mais consistente
entre os envolvidos. Os resultados devem auxiliar na resposta da
questão apresentada na seção 1.2:
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a) Quais

são

os

passos

para

planejamento,

execução,

checagem e ações do Lean A3 Thinking para a resolução de
problemas?
b) Qual a aderência do Lean A3 Thinking junto aos três pilares
fundamentais

do

Scrum

(Transparência,

Inspeção

e

Adaptação)?

3) Discussão Final: Consolidação e análise dos dados obtidos durante a
pesquisa, para a elaboração das considerações finais.
4.4.2 Principais Aspectos do Projeto da Pesquisa-Ação
Empresas Participantes
Das empresas que farão parte desta pesquisa, uma atua no setor
automobilístico e a outra no setor de tecnologia da informação, sendo uma o próprio
cliente e, a outra, a fornecedora de serviços em que a pesquisa será realizada. Para
preservar o anonimato dessas empresas, a empresa fornecedora de serviços será
denominada “Kanpani FS” e a empresa cliente será intitulada “Kanpani CLI” .
Projeto Selecionado para a Pesquisa
A empresa Kanpani FS é responsável pela manutenção e atualização dos
sistemas financeiro, corporativo e fiscal da empresa Kanpani CLI. Sendo assim, o
projeto e sprints escolhidos atuam exclusivamente nestes sistemas, realizando
atualizações. É importante destacar o fato de que a metodologia

utilizada de

desenvolvimento de software na empresa Kanpani FS é a Scrum.
Para a pesquisa-ação serão selecionados 2 Sprints de um projeto da empresa
Kanpani CLI, atendidos pela empresa Kanpani FS, de acordo com os seguintes
critérios:


Os projetos devem ser desenvolvidos, utilizando-se o processo de
desenvolvimento ágil Scrum;



O projeto selecionado deve conter problemas, identificados durante o
cerimonial “Sprint Retrospective”, informado no item 3.1.1 deste
documento. Vide seção 6. Discussão Final.
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Conforme mencionado no tópico 4.3.1, para garantir o anonimato solicitado
pelas empresas participantes o detalhamento do projeto não poderá ser
aprofundado.
4.4.3 Participantes da Pesquisa
A pesquisa-ação exige uma ampla compreensão do ambiente corporativo ou
organizacional, as condições de negócios ou de prestação de serviços, a estrutura e
a dinâmica dos sistemas operacionais e os fundamentos teóricos desses sistemas.
O pré-entendimento refere-se ao conhecimento que o pesquisador da ação traz ao
projeto de pesquisa. (GUMMERSSON, 2000).
O autor deste estudo trabalha na Empresa Kanpani CLI há mais de 10 anos
como consultor alocado neste cliente, atuando como gestor de projetos e Scrum
Master. Por fazer parte da equipe responsável pelo projeto selecionado, irá exercer
um papel de participante ativo tanto na execução da pesquisa como no projeto em
si.
Dentre todas as pessoas envolvidas no projeto na Kanpani FS, foram
selecionados oito (contando com o pesquisador), que estarão relacionados
diretamente com a pesquisa, como pode ser visto na Tabela 14.
Tabela 14 - Participantes da Pesquisa
Quantidade
Função no Projeto
de Pessoas

1

Product Owner da
Empresa Kanpani
CLI

Responsabilidade no Projeto
Responsável pelo trabalho que
precisa ser feito ou fazer com que a
equipe de desenvolvimento o faça.

1

Responsável por promover e
Pesquisador Scrum
suportar o Scrum. Responsável por
Master da empresa
explicar as teorias, práticas, regras e
Kanpani FS
valores.

6

É a equipe que trabalha para o
Development Team
desenvolvimento do projeto ou
da empresa Kanpani produto. Alguns membros da equipe
FS
podem ter habilidades individuais
mais a habilidade é do time

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os participantes da pesquisa, exceto o pesquisador, serão escolhidos
mediante a disponibilidade do time.
4.4.4 Coleta e Análise de Dados
A pesquisa-ação pode incluir todos os tipos de métodos de coleta de dados,
não excluindo o uso de métodos tradicionais. As ferramentas qualitativas e
quantitativas, como entrevistas e pesquisas, são comumente usadas. Dados
qualitativos envolvem palavras, descrições, fotos, diagramas, etc., enquanto os
quantitativos envolvem números. A análise quantitativa é realizada mediante
estatística e a análise qualitativa é feita por meio de categorização e classificação. O
que é relevante na pesquisa-ação é que o planejamento e o uso dessas ferramentas
sejam bem pensados com os membros da organização e sejam claramente
integrados no processo de pesquisa-ação (GUMMESSON, 2000).
No início do primeiro ciclo de pesquisa-ação será realizado o cerimonial
Scrum denominado retrospectiva do Sprint (Sprint Retrospective). Neste cerimonial
serão descritos os principais pontos que impactaram na execução do Sprint. Todos
os problemas serão discutidos com o time e atualizados no artefato Backlog (DOD).
Logo após a atualização, serão discutidas quais as prioridades que o time julgará
importante reportar no A3 Report, conforme o conceito do Lean A3 Thinking.
A análise de dados é feita para cada reunião de retrospectiva do Sprint (Sprint
Retrospective). Os problemas identificados serão classificados de acordo com o grau
de impacto na entrega do incremento do produto.
A lista dos cerimoniais está informada na Tabela 15.
Tabela 15 - Lista de Cerimoniais do Scrum
Evento

Empresa
Participante

Descrição

O autor da pesquisa apresenta aos participantes da
pesquisa, a motivação e o objetivo da pesquisa, o
Sprint
conceito Lean A3 Thinking e por fim, as atividades a
Planning
Kanpani FS
serem realizadas por cada participante. Atividade
realizada antes de iniciar o ciclo 1.
O Product Owner, Scrum Master e o Development
Sprint
Team discutem quais foram os principais problemas
Kanpani CLI
Retrospective
Kanpani FS
que impactaram na entrega do incremento do
produto.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Apresentadas as atividades da pesquisa e os principais aspectos do projeto, é
possível então, detalhar melhor cada passo da pesquisa-ação.
4.4.5 Contexto do Projeto (Fase Preliminar)
Antes de iniciar os ciclos, é verificado a relação dos problemas já identificados
e que foram descritos no Backlog (DOD). Posteriormente, no desenvolvimento
efetivo do trabalho, descrito no capítulo 5, as informações deste item serão mais
bem detalhadas.
Partindo deste contexto, dois ciclos de pesquisa-ação serão realizados
contendo a mesma estrutura descrita na Figura 30.
4.4.6 Condução dos Ciclos de Pesquisa-Ação
Os objetivos dos ciclos são gerenciar e monitorar os problemas encontrados
durante o Sprint e que impactam no incremento do produto entregue para o PO.
Para este fim, algumas atividades terão que ser realizadas previamente pelo
pesquisador no passo de planejamento dos ciclos.
Nesta pesquisa-ação, o termo “projeto” representa um conjunto de
histórias definidas e priorizadas pelo PO e que deve ser implementado em um
incremento do produto, entregue no final de cada Sprint.
4.4.7 Atividade – Realizar Etapa 1 a 6 – A3 Report
A atividade em questão é responsável pela execução das ações necessárias
para o tratamento dos problemas previamente priorizados na pesquisa-ação. A
Figura 30 exibe as principais subatividades realizadas e o passo da pesquisa-ação a
que se refere.
No passo de planejamento do primeiro ciclo será escolhido pelo time o
problema de maior impacto no processo, sendo este o problema a ser trabalhado na
proposta do Lean A3 Thinking.
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Figura 30 - Fluxo de Subatividades - Lean A3 Thinking

Fonte: Elaborado pelo autor

O pesquisador deverá monitorar cada passo da pesquisa-ação, a fim de
extrair todo conhecimento gerado neste processo. Nesta atividade, o principal
aprendizado esperado é compreender como o Lean A3 Thinking gerencia e monitora
os problemas encontrados no processo de desenvolvimento ágil Scrum.
De acordo com a análise efetuada, é possível decidir-se por realizar uma
nova interação deste ciclo da pesquisa-ação, ou mesmo encerrá-lo, caso tenha
atingido o resultado esperado na primeira interação.
4.5 Considerações Finais
No próximo capítulo será apresentada a maneira como o Lean A3 Thinking
gerencia e monitora os problemas no desenvolvimento de software ágil Scrum na
empresa participante.
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5

PESQUISA-AÇÃO: RESULTADO

5.1 Caracterização do Projeto – Sprints
Nas subseções seguintes é apresentado um panorama dos projetos que
participaram da pesquisa. A fim de garantir o anonimato das empresas envolvidas,
sem perda da compreensão da parte prática do leitor, algumas características do
projeto serão omitidas, como por exemplo, nomes específicos das histórias, produtos
relacionados as histórias e etc.
A ferramenta de acompanhamento do processo de desenvolvimento de software
é o Jira (Atlassian), onde todo o backlog das histórias e DOD são registrados,
estimados, priorizados e controlados.
5.2 Contextualização do Propósito da Pesquisa
Esta pesquisa será realizada por uma fábrica de software fornecedora de
serviços, denominada neste estudo como Kanpani FS. Esta empresa é responsável
pela manutenção e atualização de algumas aplicações que controlam as operações
Financeiras e de Logística de Veículos da empresa cliente – Kanpani CLI.
Por ser uma empresa automobilística, um ambiente extremamente dinâmico, com
forte concorrência, este software é constantemente alterado e as mudanças nem
sempre ocorrem da forma ideal, ou seja, utilizando todos os recursos disponíveis
sem nenhum tipo de limitação ou restrição para atender os requisitos solicitados pelo
cliente o que ocasiona problemas na entrega do incremento do produto. Atualmente
existem um grande volume de histórias no Backlog do Produto, motivando a
empresa Kanpani CLI

solicitar um aumento na quantidade de entregas pela

empresa Kanpani FS. Como proposta, a empresa Kanpani FS implementou a
metodologia de desenvolvimento ágil Scrum com o objetivo de incrementar este
volume. Uma das premissas inicialmente estabelecidas foi a duração de 2 semanas
para um Sprint, desta forma ao término deste período há a entrega do Product
Release.
5.3 Condução dos Ciclos da Pesquisa-Ação
Os ciclos de pesquisa-ação tem a função de aplicar o método Lean A3 Thinking
proposto para a resolução de problemas no processo de desenvolvimento ágil
Scrum. Foram elencados 3 Sprints em 2 ciclos de pesquisa ação. Os Sprints
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elegíveis: 02/02, 01/03 e 02/03. Baseado na nomenclatura definida pela Kanpani CLI
, o Sprint 02/02 é o segundo Sprint do mês de Fevereiro, os demais 01/03 e 02/03
são os respectivos Sprints avaliados no mês 03 (Março). Conforme representado na
Figura 31 – Sprints vs Ciclos de Pesquisa Ação.
Figura 31 - Sprints vs Ciclos de Pesquisa Ação

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.4 Ciclo 1 – Sprint 1
5.4.1 Passo: Análise dos Dados
Com o objetivo de medir a diferença na quantidade de entregas feitas pela
empresa Kanpani FS, foi utilizado um estudo comparativo entre a metodologia de
desenvolvimento anterior (Plan Driven) e a ágil Scrum, todas as informações
coletadas foram baseadas na ferramenta de controle de projetos Jira, Esta
comparação só tornou-se possível pois a empresa Kanpani CLI oferece um
documento chamado SOLSIS (Solicitação de Sistemas). Neste documento
encontramos a situação atual do problema, situação proposta e o benefício da
customização do software para a empresa. Conforme Figura 32 – Solicitação de
Sistemas (SOLSIS)

91

Figura 32 - Solicitação de Sistemas (SOLSIS)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Desta forma, as histórias apontadas no exercício da pesquisa ação, é o registro
de cada uma destas solicitações, possibilitando então a comparação entre as duas
metodologias, conforme Figura 33 - Entregas (Plan Driven x Ágil Scrum).
Figura 33 - Entregas (Plan Driven x Ágil Scrum)

Fonte: Elaborado pelo autor
Fonte: Elaborado pelo autor.
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No modelo Plan Driven foram entregues em 6 meses um total de 92 histórias. Já
no modelo ágil Scrum foram entregues um total de 194 histórias. Posteriormente a
implementação do Scrum, as empresas Kanpani CLI e Kanpani FS iniciaram a
medição do que ficou convencionado “Eficiência de Entregas”. Trata-se da medição
do compromisso estabelecido do total de histórias que deverão ser entregues em um
Sprint. O Developer Team com o SM selecionam as demandas a serem entregues
baseado na priorização do Product Backlog. Estas demandas mandatoriamente
deverão ser entregues no Product Release, o que muitos casos, não acontece,
conforme o resultado obtivo em 11 Sprints, demonstrado na Figura 34 – Ágil Scrum
– Entregas (Eficiência).
Figura 34 – Ágil Scrum – Entregas (Eficiência)

Fonte: Elaborado pelo autor

A eficiência de entrega das histórias em 11 Sprints foi de 84,62%, ou seja, a
empresa Kanpani FS não está sendo bem sucedida na entrega de todas as histórias
planejadas e comprometidas com o PO em um Sprint, trazendo assim impacto para
a empresa Kanpani CLI.
Neste estudo, iniciado em conjunto com a implementação da metodologia de
desenvolvimento ágil Scrum, foi definido um indicador para medir os principais
problemas sinalizados pelo Developer Team no cerimonial de Sprint Retrospective.
Na Figura 35 – Problemas Identificado nas Retrospectivas dos Sprints, pode-se
visualizar o percentual de ocorrência destes problemas.
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Figura 35 – Problemas Identificado nas Retrospectivas dos Sprints

Fonte: Elaborado pelo autor

Sprint Retrospective
No início do ciclo 1 foi observado o Cerimonial Sprint Retrospective, conforme
Figura 36.
Figura 36 - Sprint Retrospective - Ciclo 1 (Sprint 02/02)

Fonte: Elaborado pelo autor

O SM apresentou os indicadores baseado na coleta das últimas 11 Sprints
Retrospective e posteriormente, promoveu uma reflexão junto ao Developer Team
sobre quais seriam os motivos que levaram a não entrega de todas as demandas
comprometidas nos Sprint Planning. Os cinco principais ofensores apontados pelo
Developer Team são:
a) Impacto de outros Vendors nas histórias a serem entregues
As atividades de outras empresas prestadoras de serviços na Kanpani
CLI impactam na evolução do desenvolvimento das histórias da
Kanpani

FS.

Uma

variação

comum

deste

problema

é

o

compartilhamento dos ambientes de homologação e desenvolvimento
entre as empresas contratadas pela Kanpani CLI.
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b) Estimativa das Histórias
Estimativa de esforço superficial das histórias. Não há efetividade do
Developer Team ao estimar as histórias do Product Backlog.
c) Sprint Planning
Sem a visibilidade de todas as atividades para a conclusão da história.
O Developer Team não identifica todas as atividades do Sprint Backlog.
d) Impacto Dev Team (Sustentação x Projetos)
Não existe segregação entre equipe de projeto e sustentação. A
prioridade definida pela Kanpani CLI é atender os problemas de
produção, comprometendo assim o planejamento do Sprint atual.
Sumarizando todos os incidentes ocorridos, conclui-se que os 2 maiores ofensores
incidem em 33,33 %, sendo eles:
a) Impacto de outros Vendors nas histórias a serem entregues;
b) Estimativa das Histórias superficiais;
Ao término do cerimonial, discutido e entendido todos os problemas, o SM
atualizou o Backlog (DOD) com a relação dos cinco itens priorizados pelo grau de
incidência (percentual).
Sprint Planning
No ciclo 1 o SM em conjunto ao Developer Team, efetuaram o planejamento do
Sprint 01/03, conforme Figura 37.
Figura 37 - Sprint Planning - Ciclo 1 (Sprint 01/03)

Fonte: Elaborado pelo autor

Todos concordaram que entre o item “A” e “B” o que deveria ser priorizado
deveria ser o item “B”. A justificativa geral foi que neste item, não há dependência da
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intervenção da Kanpani CLI junto aos demais Vendors e desta forma, a solução do
problema dependerá única e exclusivamente da Kanpani FS.
5.4.2 Passo: Planejamento
A partir desta fase, será dado início na execução das oito etapas da criação
do A3 Report. Nesta fase da pesquisa-ação, temos as três primeiras etapas deste
método. Elas são executadas também no cerimonial de Sprint Planning. Tendo em
vista que o problema escolhido para ser tratado é o item “B” – Estimativa superficiais
das Histórias.
1. Etapa - Esclarecer o Problema
O SM junto ao Developer Team tomaram consciência de que todas as
demandas que são planejadas para um Sprint devem ser implementadas e
entregues para o PO no seu término. Desta forma o percentual atual médio de
entrega de 84,62% não é aceitável. A situação ideal é a entrega efetiva de 100% das
histórias.
2. Etapa - Estratificar o Problema
Durante o implementação do Sprint notou-se que o Developer Team estava
despendendo muito tempo nas especificações das histórias, muitas vezes por
requisitos incompletos ou sua total ausência. Estas dificuldades consumiam todo o
esforço planejado para a execução desta atividade que foi definida previamente na
estimativa da história.
3. Etapa - Estabelecer Meta
O SM junto ao Developer Team definiram que a meta seria melhorar a forma
como as histórias são estimadas. Os valores de esforços definidos inicialmente no
planejamento do Sprint não são o suficiente para o término da implementação da
história.
Nesta etapa, os principais fundamentos do Lean Thinking obtidos na revisão
sistemática que auxiliaram nesta fase de planejamento foram:
Aplicação dos Fundamentos do Lean Thinking ao Scrum (Valores)


Empodere a Equipe (Empower the Team)
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Ao empoderar o Developer Team as decisões são descentralizadas
fornecendo uma autonomia para cada individua interagir com o problema.
Kanban em Conjunto com o Ágil


Visibilidade entre o trabalho planejado versus real
Com a utilização do kanban, podemos ver a movimentação das
atividades que estão pendente de execução tão quando as em
andamento e concluídas. Não é aceitável nenhum kanban, em uma
etapa diferente de DONE ao término do Sprint.



Reduzir atrasos, limitando o tempo do trabalho em andamento e a
capacidade do time.
Através

da

utilização

dos

Kanban

conseguimos

ter

a

visualização real e concreta dos itens que deverão ser entregues
dentro do Sprint. As fichas devem também estar pareadas com a
capacidade do time.
5.4.3 Passo: Implementação
Nesta etapa, vislumbraremos as etapas 4, 5 e 6 do método proposto de
utilização do Lean A3 Thinking em conjunto ao Scrum.
4. Etapa - Analisar Causa Raiz
Foram realizadas três reuniões entre o Scrum Master e Developer Team,
sempre na sequência do cerimonial Daily Meeting, com o objetivo de analisar a
causa raiz do problema: Estimativa das Histórias Superficiais.
O desdobramento deste item, utilizado continuamente as definições de “Por
que ?”, conduziu a seguinte conclusão:


Problema a ser tratado: Estimativa das Histórias Superficiais. <<Por
que ?>>



Causa: Não estamos sendo efetivos no processo de Grooming
(Levantamento dos Requisitos) << Por que ? >>



Causa: O esforço estimado para o desenvolvimento das histórias não é
suficiente. <<Por que ?>>
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Causa: Requisitos Imaturos por parte dos usuários. << Por que ?>>



Causa: Os usuários não conhecem a totalidade do processo de
negócio da empresa.

5. Etapa - Definir contramedidas
Posteriormente ao quarto cerimonial de Daily Meeting, o SM em conjunto ao
Developer Team entenderam que as contramedida para o problemas reportados
seriam:
Indicador que sinaliza a quantidade de alterações solicitadas pelo PO nas

1

especificações geradas pelo time. Uma customização foi feita na
ferramenta de acompanhamento de projetos com este índice (Jira).
Aumento no tempo de detalhamento dos requisitos nas reuniões de

2

Grooming.
6. Etapa - Implementar contramedidas
As contramedidas foram implementadas da seguinte forma:
1.

O SM configurou a ferramenta de acompanhamento de projetos (Jira)

para que todas as vezes que há a necessidade de alteração no escopo das
histórias, sejam incluído um contador evidenciando a solicitação de alteração
pelo PO do projeto.
2.

Atualmente o Grooming do backlog do produto é feito entre o PO, SM e

Developer Team três dias antes do término do Sprint, esta reunião tem um
time-box definido de 1 à 2 horas. Este tempo foi redefinido para 6 horas, em
3 reuniões, coincidindo com os 3 dias para o término do Sprint.
Nesta etapa, os principais fundamentos do Lean Thinking obtidos na revisão
sistemática que auxiliaram esta fase de planejamento foram:
Aplicação dos Fundamentos do Lean Thinking ao Scrum (Valores)


Amplie a Aprendizagem (Amplify Learning)
Através da implementação do A3 Thinking, o Developer Team foi
estimulado a discutir os problemas que incidem no processo de
desenvolvimento da aplicação.
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Construção com Qualidade (Build Quality In)
Com o A3 Thinking ao longo do processo de desenvolvimento
das

histórias

aumente

a

atenção

na

implementação

das

funcionalidades, impactando diretamente na qualidade do incremento
do produto que será entregue.

5.4.4 Passo: Avaliação e Coleta dos Dados
7. Etapa - Monitorar os Resultados e Processos.
Ao término do Sprint 1, foram coletadas da ferramenta de acompanhamento
de projetos Jira o total de alterações solicitadas nas especificações das histórias
motivadas pela mudança ou ausência de requisitos. Na Figura 38 – Quantidade de
Change Request.
Figura 38 - Quantidade de Change Request – Sprint 1

Fonte: Elaborado pelo autor

Estas mudanças de escopo impactaram na entrega do Sprint, embora o
Developer Team tenham absorvido as alterações relacionadas as histórias A e B.
Ficando apenas pendente as alterações dos requisitos da história C. Como podemos
observar na Figura 39 –Eficiência Entrega Sprint 1
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Figura 39 – Eficiência Entrega Sprint 1

Fonte: Elaborado pelo autor

No cerimonial de Sprint Retrospective, o SM e o Developer Team avaliaram o
indicador de mudanças e o percentual de efetividade da entrega do Sprint, conforme
Figura 40.
Figura 40 - Sprint Retrospective - Ciclo 1 (Sprint 01/03)

Fonte: Elaborado pelo autor

A conclusão final foi que o tempo que está sendo dedicado para o
esclarecimento das histórias (Grooming) não era o suficiente e para abranger todo o
escopo da demanda. Desta forma foi proposto para o próximo Sprint a alteração do
processo de desenvolvimento, sendo necessário uma fase chamada de inception
antes do desenvolvimento das histórias. O objetivo desta fase é entender e maturar
todas as histórias do Backlog do Produto antes da execução do Sprint. Conforme
Figura 41 – Proposta de Alteração na Implementação do Scrum.
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Figura 41 – Proposta de Alteração na Implementação do Scrum

Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.5 Passo: Feedback dos Dados
A empresa Kanpani FS atua com dois times Scrum dentro do cliente Kanpani
CLI. O exercício apontado neste estudo foi efetuado em apenas um dos times,
sendo necessário a estimulação da comunicação entre eles.
8. Etapa - Padronizar os processos bem sucedidos.
Seguindo as premissas do Yokoten e Kaizen, todos os resultados obtidos, tanto
quando as lições aprendidas foram compartilhadas com o outro time Scrum.
Estes insumos foram de total importância no Sprint Planning da outra equipe. A
primeira ação tomada pela equipe foi em despender mais tempo no processo de
Grooming, ou seja, trabalhando melhor na qualidade dos requisitos que estão sendo
elicitados pelo PO da empresa Kanpani CLI.
5.5 Ciclo 2 – Sprint 2
5.5.1 Passo: Análise dos Dados
Nesta etapa foi realizado o cerimonial de Sprint Planning, conforme Figura 42
– Sprint Planning – Ciclo 2 (Sprint 02/03).
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Figura 42 - Sprint Planning - Ciclo 2 (Sprint 02/03)

Fonte: Elaborado pelo autor

O SM e o Developer Team utiliza-se como base os resultados obtidos,
definiram os seguintes critérios para esta implementação:


Fase de Inception
O SM em comum acordo com o PO, definiram que esta fase de
Inception deveria ter neste segundo Sprint uma semana de duração.
Seria possível reservar a agenda com todos os envolvidos as
demandas já priorizadas no Backlog do Produto.


Definition of Ready
Antes do início do Sprint, foi definido pelo SM e firmado com o
Developer Team e PO, a necessidade da implementação do
conceito de Definition of Ready. Trata-se de uma prática que
garante a qualidade da história que será adicionada em um Sprint.
Em outra palavras, através de um checklist várias condições são
verificadas e observadas e desta forma, a história será elegível
para ser implementada.

O SM selecionou 13 histórias do backlog do produto a aplicação da fase de
inception. Identificando os usuários responsáveis, foram agendadas reuniões de
alinhamento em parceria ao Developer Team. Através do esclarecimento destas
histórias (Grooming).
5.5.2 Passo: Planejamento
Nesta etapa da pesquisa ação, também foram apresentados as 3 fases iniciais
do A3 Lean Thinking.
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1. Etapa - Esclarecer o Problema
A situação ideal é a entrega efetiva de 100% das histórias.
2. Etapa - Estratificar o Problema
Tempo excessivo na especificação das histórias.
3. Etapa - Estabelecer Meta
Melhorar a forma como as

histórias estão sendo estimadas

(Implementação da fase de Inception)
5.5.3 Passo: Implementação
4. Etapa - Analisar a Causa Raiz
Persiste a mesma, os usuários não conhecem bem o processo de
negócio da empresa.
5. Etapa - Definir contramedidas
Utilização da fase de inception previamente a execução do Sprint.
6. Etapa - Implementar as contramedidas
Foi implementada a fase de inception com duração de uma semana
para esclarecer melhor as histórias. Foi utilizado também o conceito de
Definition of Ready com o objetivo de garantir que a integralidade do
escopo das histórias, haviam sido apontados.
5.5.4 Passo: Avaliação e Coleta dos Dados
7. Etapa - Monitorar os Resultados e Processos
Ao término do Sprint 2, foram coletadas da ferramenta de acompanhamento de
projetos Jira o total de alterações solicitadas nas especificações das histórias
motivadas pela mudança ou ausência de requisitos. Na Figura 43 – Quantidade de
Change Request.
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Figura 43 - Quantidade de Change Request – Sprint 2

Fonte: Elaborado pelo autor

Houve apenas um total de duas alterações de escopo, uma para cada
histórias A e B. O Sprint 2 não foi impactado com estas duas alterações, como podese observar na Figura 44 – Eficiência Entrega Sprint 2
Figura 44 - Eficiência Entrega Sprint 2

Fonte: Elaborado pelo autor

5.5.5 Passo: Feedback dos Dados
8. Padronizar os processos bem sucedidos
Da mesma maneira que no Sprint 1, todos os resultados obtidos, tanto
quando as lições aprendidas foram compartilhadas com os outros times
Scrum. Estes insumos foram de total importância no Sprint Planning de cada
uma das equipes. A primeira ação tomadas pelas equipes foram em
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despenderem tempo no processo de Inception, ou seja, trabalhando melhor
na qualidade nas histórias que estão sendo elicitados pelo PO da empresa
Kanpani CLI.
Todas estas informações foram discutidas na Sprint Retrospective, conforme
Figura 45.
Figura 45 - Sprint Retrospective - Ciclo 2 (Sprint 02/02)

Fonte: Elaborado pelo autor

5.6 Monitoramento (Aprendizagem)
A execução dos ciclos de pesquisa possibilitou a ampliação do entendimento
sobre a abrangência, as características, e consequentemente, a utilização do Lean
A3 Thinking em conjunto ao processo de desenvolvimento ágil Scrum.
O cadastro dos indicadores na ferramenta Jira possibilitou coletar mais
informações sobre a evolução da implementação do processo proposto no capítulo
3.
Durante o passo de implementação dos ciclos foi possível aprender a utilizar o
Lean A3 Thinking para uma tomada de decisão mais eficiente, auxiliando assim, no
monitoramento e resolução dos problemas do processo de desenvolvimento Scrum.
O conhecimento adquirido na pesquisa-ação pode ser direcionado para dois
públicos:
a) Empresa Participantes – Com a reestruturação dos processos organizacionais
para refletir o novo conhecimento adquirido pela organização durante a
pesquisa.
b) Comunidade Científica – O conhecimento adquirido com a revisão
sistemática, com a definição dos conceitos do Lean Thinking e também uma
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proposta de implementação do método em um ambiente real pode fornecer
bases para o diagnóstico das pesquisas futuras.
Algumas contribuições tornam-se perceptíveis para artigo 15 - Recurring opinions
or productive improvements—what agile teams actually discuss in retrospectives,
escrito Lehtinen, Itkonen e Lassenius (2016). Em suas análises, foram descobertos
que existem discussões recorrentes nas retrospectivas que causam um enorme
desperdício de tempo, no estudo de caso foram reconhecidos três discussões
repetidas, sendo elas:


Precisão nas estimativas de esforço;



Não conclusão das tarefas no Sprint;



Correção de bugs;

Através da utilização do método proposto e demonstrado nesta pesquisaação, os 37 times estudados por 3 anos neste artigo conseguiriam demonstrar em
uma visão sistemática, baseada em PDCA, o monitoramento e gerenciamento dos
problemas resultantes do processo de desenvolvimento de software ágil Scrum.
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6

DISCUSSÃO FINAL
Neste capítulo são apresentadas as conclusões deste trabalho, considerando as

questões de pesquisa, as premissas, as proposições formuladas e os resultados
obtidos. As contribuições, as questões para futuros trabalhos e as limitações são
também descritas com base no conteúdo desta pesquisa.
6.1 Conclusões do Trabalho
O presente trabalho apresentou uma abordagem para o gerenciamento e
monitoramento dos problemas identificados no processo de desenvolvimento ágil
Scrum utilizando o Lean A3 Thinking.
Como resultado final da execução dos ciclos de pesquisa ação, demonstrou-se
que com a inclusão da fase de Inception no processo de desenvolvimento de
software Scrum, foi atingido o percentual de eficiência de 100% de entregas das
demandas comprometidas pela Kanpani FS em um Sprint. Na Figura 46 – Processo
Scrum – Inception visualizamos o processo de desenvolvimento de software antes e
depois dos resultados dos ciclos de pesquisa-ação.
Figura 46 - Processo Scrum – Inception

Fonte: Elaborado pelo autor

Para atender ao objetivo principal da pesquisa, informado no capítulo 1.2, assim
como os objetivos específicos, esta dissertação apresentou como propósito um
processo para a resolução e gerenciamento de problemas baseados no Lean A3
Thinking para apoiar o processo de desenvolvimento de software ágil Scrum. Ao
longo da realização desta pesquisa, por intermédio da revisão sistemática e da
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pesquisa-ação, foi possível mostrar os caminhos percorridos para analisar e
melhorar o processo em questão.
Para discutir as conclusões finais desta dissertação, é necessário apresentar a
questão de pesquisa principal, imediatamente colocada no capítulo 1.2:


Como o Lean A3 Thinking pode contribuir na resolução de problemas no
processo de desenvolvimento ágil Scrum ?

Durante a pesquisa-ação, as evidências empíricas relatadas levaram às
seguintes conclusões relativas aos itens abaixo e que podem ser resumidas para
responder as questão principal da pesquisa:
a) Necessidade de definição da abrangência do Lean A3 Thinking:
Para que o Lean A3 Thinking pudesse ser utilizado, primeiro foi
necessário adapta-lo. Vários estudos científicos buscam esclarecer este
método, porém, poucos trabalhos descrevem a sua utilização em processos
de desenvolvimento de software ágil, como pôde ser constatado na revisão
sistemática efetuada neste trabalho (ver subseção 2.3.2).
E assim, o seguinte objetivo foi atendido:


Adaptar o conceito do Lean A3 Thinking, de modo a ampliar o
conhecimento sobre a sua abrangência e limitações;

As principais contribuições da revisão sistemática foi o levantamento do
estado da arte referente a:
a) Aplicação dos Fundamentos do Lean Thinking ao Scrum.
b) Utilização do kanban em conjunto ao método de desenvolvimento
ágil Scrum
O objetivo específico a seguir foi atendido por esta análise.


Realizar uma revisão sistemática da literatura, com o intuito de definir
as principais contribuições do Lean aos processos de desenvolvimento
ágil;

b) Proposição de um método para implementação do Lean A3 Thinking:
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Um processo proposto de utilização do Lean A3 Thinking demostrou
nos ciclos de pesquisa-ação que há total aderência entre este conceito e o
Scrum. Esta abordagem em um ambiente real propiciou a constatação dos
resultados e a ampliação do conhecimento, desta forma, a abordagem
proposta se mostrou aderente ao objetivo principal da pesquisa:


Desenvolver uma abordagem para gerenciamento e monitoramento
dos problemas identificados no processo de desenvolvimento ágil
Scrum utilizando o Lean A3 Thinking.

E o seguinte objetivo específico:


Aplicar o Lean A3 Thinking em conjunto com o processo de
desenvolvimento ágil Scrum;

c) A aderência do Lean A3 Thinking aos três pilares do Scrum:
Os três valores fundamentais do Scrum são: Transparência, Inspeção e
Adaptação. Durante a pesquisa-ação foi possível identificar quais são as
respectivas fases do Lean A3 Thinking relacionadas a estes valores, sendo elas:


Transparência:
Todas as informações relacionadas a tratativa do problema
estão disponíveis e acessíveis ao SM e o Developer Team.



Inspeção:
Na aplicação da etapa 7 – Monitorar os Resultados e Processos
foram demonstradas todas as informações possíveis para a inspeção
das informações dos problemas tratamos pelo método.



Adaptação:
Na etapa 8 – Padronizar os resultados, foi definido que todas as
lições aprendidas e melhorias sejam implementadas na equipe e nas
demais. O Lean A3 Thinking trata esta ação como Yokoten e Kaizen.

Esta abordagem mostrou-se aderente ao objetivo específico:


Avaliar a aderência do Lean A3 Thinking aos três pilares definidos no
Scrum (Transparência, Inspeção e Adaptação).
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Adaptar o conceito do Lean A3 Thinking, de modo a ampliar o
conhecimento sobre a sua abrangência e limitações;

6.2 Contribuições Proporcionadas
A realização da revisão sistemática da literatura e a adaptação e aplicação do
método para o resolução de problemas Lean A3 Thinking por meio da pesquisaação possibilitaram a realização das seguintes contribuições:
a) Espera-se ampliar o entendimento na literatura, quanto a utilização do
método Lean A3 Thinking ao processo de desenvolvimento ágil Scrum;
b) Espera-se fornecer subsidio que auxiliem no processo de tomada de
decisão sobre como tratar um problema no desenvolvimento de software
ágil Scrum;
c) Espera-se fornecer insumos para que futuras pesquisas possam iniciar
suas atividades baseadas em dados já testados em um ambientes de
produção de software, possibilitando a confirmação das evidências ou
confronto.
6.3 Limitações da Pesquisa
a) Por se tratar de uma única PA, esta pesquisa possui limitações referentes a
aplicação e à generalização de seus resultados.
b) A abordagem proposta neste estudo foi criada em ambientes

de

desenvolvimento de software ágil. Deste modo, o uso da abordagem em um
ambiente de software tradicional – cascata não poderia ser realizado sem as
devidas adaptações.
c) Para este estudo, a empresa cliente não foi avaliada. Toda a pesquisa,
inclusive a coleta de dados foi efetuada somente na empresa fornecedora de
serviços. Desta forma, a visão do cliente não foi contemplada neste estudo.
6.4 Estudos Futuros
Para complementar o desenvolvimento deste estudo, outras oportunidades de
pesquisas foram mapeadas, mas não fizeram parte de seu escopo:
a) Novos ciclos referentes ao gerenciamento e monitoramento dos problemas
com o Lean A3 Thinking devem ser conduzidos nos projetos escolhidos
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para este estudo, a fim de avaliar todas as atividades do funcionamento
desta abordagem.
b) Uma nova abordagem para o tratamento e resolução de problemas
relacionados aos requisitos não funcionais do software.
c) Além disso, objetiva-se replicar a proposta em outros projetos da empresa,
tendo assim, uma quantidade maior de projetos a serem experimentados.
d) Adicionalmente, pretende-se utilizar a abordagem em outras metodologias
de desenvolvimento ágil, como por exemplo: XP, Scale, etc.

,
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