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RESUMO

A volatilidade no mundo dos negócios tem provocado um número cada vez
maior de mudanças no software e, para lidar com elas, muitas empresas têm
utilizado um processo de desenvolvimento ágil de aplicações. Dentre os diversos
métodos existentes, o Scrum, por ser mais voltado para gestão de projetos, torna-se
uma alternativa para gerenciar mudanças nos requisitos. Os métodos ágeis confiam
mais no conhecimento tácito para compartilhamento de conhecimento do que em
documentação, que deve ser criada apenas com informações essenciais, pois
considera que o próprio código fonte já é uma das suas partes. Entretanto,
interações face a face nem sempre são possíveis e não se pode garantir que todos
os colaboradores continuem no projeto indefinidamente. Dessa forma, o
conhecimento explícito se torna fundamental, principalmente para as manutenções.
Para auxiliar nessa questão, ferramentas de autoria colaborativa do tipo wiki,
permitem a criação e estruturação de repositórios de conhecimento, acessíveis pela
web, e que podem ser facilmente atualizados pelos interessados. Ferramentas wiki
já têm sido empregadas para apoiar o desenvolvimento de software, especialmente
para documentação de requisitos. Esse trabalho estende a sua utilização para
gestão de projetos e, por meio da aplicação do método de Pesquisa-Ação, mostra
uma experiência prática na criação e utilização de repositório wiki para incorporar as
informações e artefatos previstos pelo método Scrum. Para viabilizar esse
experimento, foi criada uma estrutura hierárquica de sites que permitiu o
armazenamento do conhecimento adquirido durante o desenvolvimento de software
para produtos financeiros. Além de possibilitar a reunião de informações técnicas, de
negócio e de gestão em um mesmo local, essa estrutura também contribuiu para
auxiliar no planejamento de novas soluções e das manutenções. Embora a
colaboração tivesse que ser estimulada, todo o conteúdo das páginas wiki foi
alimentado de modo cooperativo, sendo boa parte em tempo real. Toda a gestão de
projetos foi baseada nos artefatos previstos pelo Scrum, que foram armazenados em
páginas wiki ou em documentos anexos ao site, permitindo se atuar sobre desvios
de especificações ou impedimentos ao longo do processo de desenvolvimento.

Palavras chave: Scrum, wiki, gestão de projetos, colaboração, pesquisa-ação.

ABSTRACT
Proposal for using of Wiki tool to support project management activities with
Scrum
Rapid change in the business world has driven the need for a growing number
of changes in corporate applications. In order to deal with this need, many
companies have been using agile processes for software development. Among
several existing methods, Scrum, by being more focused on project management,
becomes an alternative to manage changes in requirements. With regards to the
knowledge sharing, agile methods rely more on tacit knowledge than on
documentation, which should only be required for essential information since the
source code itself is already part of the documentation. However, face to face
interactions are not always possible; furthermore, one cannot guarantee that all team
members will participate in the project until its completion and beyond. Thus, explicit
knowledge becomes crucial, especially for software maintenance purposes. To
support this issue, collaborative authoring tools, such as wiki, allow the creation and
structuring of knowledge repositories, accessible through the Web, which can be
easily updated by stakeholders. Wiki tools have already been used to support
software development, especially for the purpose of documenting software
requirements. This study extends the use of wiki tools to project management and by
applying the Action Research method, shows a practical experience in creating and
using a wiki repository to incorporate information and artifacts provided by Scrum. To
make this experiment feasible, a hierarchical structure of sites was created to allow
the storage of knowledge acquired during the development of financial products
software. Besides enabling the gathering of technical, business and management
information in one location, this structure also contributed to assist in planning of new
solutions and all the maintenance. Although the collaboration needed be stimulated,
all of the content of wiki pages was fed through a cooperative way, most of it in realtime. All the project management was based on the Scrum artifacts that were stored
on wiki pages or in documents attached to the site, allowing action on deviations from
specifications or impediments along the development process.
Key words: Scrum, wiki, project management, collaboration, action research.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Motivação
Segundo Boehm e Tunner (2003), o ritmo acelerado de mudanças na

tecnologia de informação, pressões por constantes inovações, concorrência acirrada
e grande dinamismo no ambiente de negócios têm incentivado a utilização de um
processo ágil de desenvolvimento de software.
Os métodos ágeis recomendam a implementação apenas das funcionalidades
que agregam valor ao negócio e exigem entregas freqüentes de novas versões do
software, criando um ambiente propício para inovações e modificações nos
requisitos (PEREIRA; TORREÃO; MARÇAL, 2007).

O tipo de comunicação

estimulada é a face a face, especialmente com os clientes que devem participar
ativamente do projeto, e a documentação deve ser feita, preferencialmente de forma
resumida e com informações essenciais, pois os maiores esforços devem ser
direcionados para o desenvolvimento do projeto.
Cockburn (2006) considera que o desenvolvimento de software deve ser
tratado como um jogo cooperativo de invenção e comunicação, pois há necessidade
de muita interação para se conseguir alcançar o objetivo que é o de se entregar
software funcionando. Nesses termos, a comunicação se torna crucial para a
aplicação dos métodos ágeis.
Em um ambiente onde a comunicação face a face nem sempre é possível, a
documentação se torna imprescindível (PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 2003) e
uma documentação simplificada exige confiar mais no conhecimento tácito de outro
membro da equipe, que pode não estar mais disponível. Confiar mais em
comunicação informal do que em documentação faz com que os métodos ágeis não
se adaptem bem às tarefas de manutenção, conforme pesquisa feita por Souza,
Anquetil e Oliveira (2005).
Além disso, mudanças de requisitos e entregas constantes de novas versões
de software podem aumentar a complexidade da gestão de projetos. Para lidar com
essa questão, uma alternativa pode ser a utilização do método ágil Scrum, que é
especializado em gestão e que prevê mecanismos para inspeção, adaptação e
acompanhamento, com artefatos que torna visível os requisitos, as tarefas e a
evolução do projeto em cada ciclo de desenvolvimento.
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Por outro lado, ferramentas web de autoria colaborativa do tipo wiki permitem
a criação de repositórios de conhecimento, podendo ser facilmente editadas e, seu
conteúdo publicado instantaneamente para os usuários do site. Essas ferramentas já
têm sido utilizadas na web para criação de enciclopédias digitais ou repositórios de
conhecimento específico. Nas intranets empresariais são utilizadas para os mais
diversos fins, inclusive para apoiar o processo de desenvolvimento de software.
Louridas (2006) afirma que a utilização de uma ferramenta de autoria
colaborativa do tipo wiki é uma solução simples para criação de um repositório de
documentos de requisitos. Decker et al. (2007) relata o uso do software Mediawiki na
construção de uma plataforma assíncrona para organização de requisitos coletados
de acordo com as diretrizes do método ágil Extreme Programming (XP). Fowler
(2006) também relata a utilização de um repositório wiki para apoiar um processo de
desenvolvimento offshore baseado no método XP.
A gestão de projetos, definida pelo método Scrum, prevê que toda a
informação produzida deva estar visível, expondo o conhecimento para os
interessados e permitindo o acompanhamento do projeto por todos os envolvidos.
Essas características coincidem com as facilidades das ferramentas wiki, o que pode
permitir a sua utilização como ferramenta para suporte às atividades de gestão.
Entretanto, sua utilização para esse propósito ainda precisa ser mais bem
investigada, analisando-se as possibilidades de formatação dos seus artefatos em
páginas wiki e avaliando-se a sua eficácia como instrumento de gestão, em especial
a do processo definido pelo método ágil Scrum.

1.2

Objetivo
O objetivo dessa dissertação é definir, implementar e avaliar um repositório

wiki para gestão de projetos, incorporando os artefatos e práticas de inspeção e
controle, previstos pelo método ágil Scrum, permitindo sua consulta e atualização
por todos os envolvidos nos projetos de desenvolvimento de software.
Este trabalho analisa as possibilidades de estruturação de um repositório, a
partir de uma ferramenta wiki disponível no ambiente do Banco Colaborativo (BC)1,

1

Nome fictício utilizado para preservar a instituição financeira envolvida nessa pesquisa.
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para contemplar a gestão de todo o ciclo de vida de um produto, desde a criação
inicial e suas manutenções evolutivas.

1.3

Resultados esperados e contribuições
A utilização de uma ferramenta wiki, estruturada para permitir a inclusão dos

artefatos e práticas previstos pelo método Scrum, pode permitir que, todas as
informações inerentes à gestão de cada ciclo de um projeto, possam ser atualizadas
de forma colaborativa e em tempo real. Para isso, o repositório deve conter
informações atualizadas e relevantes para gestão e desenvolvimento de projetos,
propiciando um efetivo acompanhamento por todas as partes envolvidas.
Espera-se também que, o registro das informações dos projetos nesse
repositório possa contribuir para a criação de uma base de conhecimento, que possa
auxiliar no planejamento das manutenções e no desenvolvimento de novos projetos.
Também se espera que a aplicação do método de Pesquisa-Ação possa
auxiliar o grupo na aplicação do método Scrum, assim como na melhoria do
conteúdo do repositório wiki, de acordo com as suas necessidades.
O resultado final deve ser a criação de uma plataforma assíncrona de
comunicação e colaboração para auxiliar na gestão de projetos, com funcionalidades
para publicação de informações, armazenamento de documentos, consulta e
pesquisa no repositório, de acordo com o perfil do usuário.
As experiências práticas na utilização de wiki, descritas por Fowler (2006),
Buffa, Sander e Grattarola (2004) e Decker et. al (2007), abordam principalmente a
utilização dessas ferramentas na etapa de requisitos e em processos de
desenvolvimento baseados no método XP, enquanto este trabalho propõe a
utilização da plataforma wiki para gestão, seguindo as práticas do método Scrum.
A contribuição desse trabalho é mostrar uma experiência prática na criação e
utilização de um repositório wiki para gestão de projetos com Scrum, podendo
auxiliar equipes interessadas na implantação de um processo de gestão apoiado por
ferramenta colaborativa.

1.4

Método de Trabalho
O método de trabalho adotado foi o de pesquisa bibliográfica e de

experimentação prática na criação e utilização desse repositório. A pesquisa
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bibliográfica se concentrou na forma de aplicação dos métodos ágeis, no estudo das
características do método Scrum e no mecanismo de funcionamento das
ferramentas colaborativas do tipo wiki. A experimentação prática ocorreu na
empresa na qual o autor trabalha, visando analisar a problemática de gestão da área
de desenvolvimento de sistemas de tesouraria, assim como propor soluções
adequadas para a aplicação do método Scrum para esse grupo, com o uso do
método de Pesquisa-Ação.
De acordo com Thiollent (2009), a Pesquisa-Ação é um tipo de pesquisa
social, com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com
uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e
os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de
modo cooperativo ou participativo. Nesse método, o grupo de pessoas implicado no
problema sob observação, apoiado pelos pesquisadores, deve efetuar um conjunto
de ações para tentar superar as dificuldades encontradas.
Para a realização desse experimento, o autor agiu como um consultor para
auxiliar um grupo de pesquisa, constituído por analistas, programadores e gestores
dessa área, na estruturação e utilização de um repositório colaborativo do tipo wiki
para gestão de projetos que empregam a metodologia definida pelo Scrum.

1.4.1 Aplicação da metodologia de Pesquisa-Ação.
Para a aplicação da Pesquisa-Ação, foi utilizado o roteiro sugerido por
Thiollent (2009) que inclui as seguintes tarefas:
a)

Identificação do campo de pesquisa: trata-se da fase inicial,

caracterizada como exploratória, que consiste em descobrir o campo de
pesquisa, os envolvidos e suas expectativas; efetuar um diagnóstico da
situação atual; identificar os problemas prioritários e planejar eventuais ações;
b)

Definição do tema da pesquisa: o tema da pesquisa é a designação de

um problema prático da área de conhecimento abordada que deve sugerir
enfoques de atuação;
c)

Identificação dos problemas: a investigação se desencadeia a partir da

colocação dos principais problemas dentro de um campo teórico e prático no
qual o tema escolhido adquira sentido. Nesse contexto, soluções devem ser
procuradas para se alcançar um objetivo ou realizar uma possível
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transformação dentro da situação observada;
d)

Formulação de hipóteses ou diretrizes: consiste na criação de

suposições sobre um problema e suas possíveis soluções, definindo critérios
para orientar a pesquisa e as interpretações. A verificação das hipóteses se
dá exclusivamente na prática e estas podem ser modificadas ou substituídas
em função das informações coletadas ou dos argumentos discutidos entre
pesquisadores e participantes;
e)

Coleta de dados: a definição do campo de atuação deve ser delimitada

em seminários específicos, criados com o objetivo de organizar a pesquisa.
Esses seminários devem considerar critérios de representatividade e validade
da pesquisa dentro do espaço amostral. As técnicas mais comumente
utilizadas são entrevistas e questionários, porém acompanhadas de
justificativas para auxiliar na análise do problema;
f)

Análise das informações: consiste no estudo e avaliação das

informações geradas, de modo conjunto entre pesquisadores e os demais
participantes da pesquisa. Na Pesquisa-Ação se propicia a melhoria da
capacidade de aprendizagem, pois são exigidas tomadas de decisões e
implementação de ações para resolução de problemas;
g)

Elaboração e implementação de planos de ação: consiste em definir e

implementar ações que correspondam ao que precisa ser feito ou
transformado para solucionar um determinado problema. Essas ações devem
ser deliberadas nos seminários, preferencialmente por meio de consenso,
após ampla análise do processo e das informações coletadas;
h)

Avaliação dos resultados: os resultados devem ser discutidos e

analisados,

também

de

forma

deliberativa,

pelos

pesquisadores

e

participantes, objetivando-se alcançar um consenso nas interpretações;
i)

Divulgação dos resultados: consiste em divulgar os resultados, tanto

para os grupos implicados quanto para o público externo. O objetivo é
contribuir para a dinâmica de tomada de consciência que, eventualmente,
pode provocar o início de mais um ciclo de ação e de investigação. Para isso,
devem-se prever meios e canais apropriados para permitir que o público
externo manifeste suas reações ou contribua com sugestões.
Esse método prevê a utilização de técnicas quantitativas e qualitativas para a
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coleta de dados. Entretanto, por ser a Pesquisa-Ação uma técnica cuja abordagem
principal é de cunho qualitativo, o trabalho pode ser direcionado mais para resolução
de problemas, a partir da situação, das condições e do ambiente pesquisado do que
da análise estatística dos números coletados.
Um mecanismo considerado fundamental para aplicação desse método é a
organização de seminários, por meio dos quais se podem discutir e tomar decisões
acerca do processo de investigação, com a participação dos pesquisadores e dos
grupos implicados no problema em observação. As informações coletadas devem
ser discutidas e avaliadas nesses seminários, com o objetivo de se chegar a uma
interpretação consensual dos resultados. Entretanto, a aplicação desse método
requer um prévio entendimento do ambiente organizacional e respeito aos princípios
éticos e valores da organização pesquisada.
Elaboração de diretrizes da pesquisa, discussão, aplicação e avaliação das
ações também devem ser exploradas por esses grupos nos seminários. As
informações teóricas e empíricas podem ser divulgadas ao conjunto da população
implicada no problema, por intermédio desse instrumento.
De acordo com Coughlan e Coghlan (2002, apud GAVA, 2008), na PesquisaAção, o trabalho deve ser um estudo de caso “ao vivo”, conduzido em tempo real, e
o pesquisador deve ter um papel ativo na análise e resolução dos problemas,
atuando em conjunto com o grupo envolvido no objeto de pesquisa.

1.4.2 Atividades realizadas
As atividades realizadas para o desenvolvimento desse trabalho foram as
seguintes:
Pesquisa bibliográfica – Foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre a
aplicação dos métodos ágeis, ferramentas wiki e metodologia de PesquisaAção. Em relação aos métodos ágeis, o foco foi no estudo do processo de
gestão definido pelo Scrum. Para a utilização de wikis, o foco foi na avaliação
das principais ferramentas e na sua utilização na engenharia de software.
Para a aplicação do método de Pesquisa-Ação o foco foi o de se avaliar um
roteiro para utilização prática do método Scrum com wikis. Os principais
autores pesquisados foram Ambler, Boehm, Cockburn, Cunningham, Fowler,
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Highsmith, Rüping, Schwaber, e Thiollent.
Criação do seminário sobre Scrum – Foi criado um grupo de pesquisa, na
empresa na qual o autor trabalha, para analisar a problemática do processo
de gestão aplicado na área de desenvolvimento de sistemas de tesouraria.
Esse grupo se reuniu regularmente durante um período de quatro meses,
para avaliar a forma mais adequada para a empresa, de se aplicar o método
Scrum, apoiado pelo uso da ferramenta wiki amplamente disponível para a
corporação: o software Microsoft SharePoint. Após esse período, o grupo se
reunia esporadicamente para analisar os resultados da aplicação, tanto do
método quanto da ferramenta, e tomar decisões acerca das adequações que
se fizessem necessárias para se garantir a aplicação correta do método
Scrum nos projetos da área.
Definição do conteúdo do repositório – O grupo de pesquisa analisou os
processos de criação de software aplicados na área e o de gestão definido
pelo Scrum, e, após avaliar as possibilidades de utilização do SharePoint,
decidiu criar uma estrutura de repositório unificado para gestão e
desenvolvimento, incluindo artefatos e práticas de ambos os processos. Os
modelos de todos os artefatos foram definidos nessa etapa, assim como o
seu formato de preenchimento.
Configuração da plataforma wiki para gestão e desenvolvimento – Esta
atividade foi desenvolvida pelo autor, em conjunto com outros membros do
grupo de pesquisa. Nessa etapa, foi criada uma estrutura de projetos na
forma de hierarquia para comportar grupos de projetos, projetos e
subprojetos, podendo-se, facilmente, pesquisar a evolução de um produto ou
de um grupo de produtos. Ao longo das reuniões do seminário, à medida que
os templates dos artefatos eram definidos, o seu desenvolvimento era
iniciado. Os artefatos foram implementados em páginas wiki, na forma de
documentos do tipo texto ou em planilhas com gráficos.
Utilização prática do repositório – O repositório foi utilizado para o
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desenvolvimento e gestão em dois projetos, onde o autor participou como
Scrum Master, auxiliando os membros da equipe na aplicação do método
Scrum, no preenchimento dos artefatos para gestão e na utilização do
repositório

wiki.

Os

documentos

previstos

pela

metodologia

de

desenvolvimento de sistemas do banco também foram armazenados nesse
repositório.
Avaliação da plataforma – Após a utilização prática do repositório em dois
projetos, a plataforma foi avaliada, tanto pelo autor quanto pelo grupo de
pesquisa, sob os critérios de usabilidade da ferramenta wiki e de
aplicabilidade do repositório para gestão de projetos com Scrum. Foram
analisadas as funcionalidades de criação de sites e de estruturas de projetos,
criação e edição de páginas e templates, utilização de links para URL‟s,
documentos e código fonte, controle de acesso e mecanismo de busca em
páginas e documentos. Sob a ótica da gestão, foram analisados os processos
de criação e utilização dos artefatos definidos para compor o repositório,
como Product Backlog, Detalhamento de requisitos, Sprint Backlog, Sprint
Burndown, Product Burndown, Lista de impedimentos e Reunião diária de
acompanhamento. Também foi avaliada a utilização do repositório para
manutenção de projetos.

1.5

Organização do Trabalho
O capítulo II, Revisão bibliográfica, mostra as características dos métodos

ágeis e suas principais diferenças com as metodologias tradicionais, focando nos
artefatos e técnicas para documentação dos projetos previstos por todos os
métodos, em especial o Scrum, que é especializado em gestão. Também mostra as
características das ferramentas de autoria colaborativa do tipo wiki e apresenta
algumas das plataformas mais utilizadas no momento, e sua utilização na
engenharia de software. Também apresenta o método de Pesquisa-Ação, que foi
utilizado para realizar a experimentação prática desse trabalho.
O capítulo III, Proposta de organização de um repositório wiki para
gestão de projetos com Scrum por meio da aplicação do método de PesquisaAção, analisa a problemática de gestão de projetos da área de desenvolvimento de
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sistemas de tesouraria de um banco comercial brasileiro, por meio da aplicação do
método de Pesquisa-Ação, e propõe a formatação mais adequada dos artefatos
previstos pelo Scrum para atender às necessidades de gestão de projetos da área.
O capítulo IV, Configuração prática do repositório wiki para o suporte ao
processo do Scrum, mostra a estrutura final do site para comportar a
documentação dos projetos e sua dinâmica de atualização e consulta, obedecendo
aos critérios estabelecidos pelo grupo de pesquisa, formado para auxiliar na
implementação do método Scrum, apoiado por wikis, no departamento de
desenvolvimento de sistemas de tesouraria de um banco.
O capítulo V, Análise da utilização prática do repositório wiki para gestão
de projetos, detalha a utilização da plataforma sob dois aspectos: usabilidade da
ferramenta wiki como instrumento de colaboração, divulgação e pesquisa de
informações, e aplicabilidade da ferramenta para apoiar o processo de gestão
definido pelo Scrum.
N o capítulo VI, Conclusão, são apresentadas as considerações finais acerca
da experiência prática da utilização de Scrum com wikis e oferecidas algumas
possibilidades para desenvolvimento de trabalhos futuros.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

Introdução
De acordo com Cockburn (2006), no desenvolvimento de software a

comunicação é o aspecto fundamental para a adoção de um método ágil. Os
processos ágeis recomendam que se deva manter documentação apenas das
partes essenciais, pois consideram que o código fonte possui uma boa parte do
conhecimento explícito necessário para transmissão de conhecimento. Exige intensa
comunicação, preferencialmente face a face, tanto para o entendimento dos novos
requisitos quanto para distribuição e divulgação de conhecimento. Também não
exigem a utilização de ferramentas de apoio que possam onerar o seu processo,
tentando manter um ambiente ágil, focado no processo de desenvolvimento.
Entretanto, os métodos ágeis não são adequados para processos críticos e a
ausência de documentação detalhada pode dificultar a evolução do software.
Também, a rastreabilidade das soluções empregadas em função das necessidades
de

mudança

pode

ficar

comprometida,

não

somente

pela

ausência

de

documentação, como também pela rotatividade das pessoas envolvidas no projeto.
Por outro lado, a utilização de ferramentas de autoria colaborativa do tipo wiki,
tal como a empregada pelo site Wikipédia, pode ser uma solução prática para
manter repositórios de conhecimento, servindo também como um canal a mais de
comunicação. Já existem diversas iniciativas para emprego de ferramenta wiki no
desenvolvimento ágil de software, especialmente o método XP, como os relatados
por Fowler (2006) e por Buffa, Sander e Grattarola (2004) para apoiar o
desenvolvimento de software a distância, assim como o trabalho realizado por
Decker et. al (2007) na criação de uma plataforma assíncrona para organização de
requisitos. Porém não especificam, em sua maioria, da utilização de wiki como
ferramenta de apoio a gestão de projetos.
Esse capítulo mostra os principais conceitos envolvidos nos métodos ágeis e
também mostra suas diferenças com as metodologias tradicionais. Faz uma análise
das suas características e dos seus valores para identificar os tipos de atividades
que podem ser apoiados por ferramentas de autoria colaborativa.
Também mostra os conceitos envolvidos nas ferramentas de autoria
colaborativa, especialmente as ferramentas wiki, bem como analisa a utilização
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dessas ferramentas na engenharia de requisitos e em outras etapas da engenharia
de software.

2.2

Metodologias Tradicionais
As

metodologias

tradicionais

impõem

um

processo

disciplinado

no

desenvolvimento de software, com o objetivo de torná-lo mais previsível e mais
eficiente (FOWLER, 2000). Nesse modelo, o planejamento e a captura da maior
parte dos requisitos são necessários para que o detalhamento do projeto seja feito
antes de se efetuar qualquer codificação. Essa abordagem é definida por Ambler
(2001) pela expressão Big requirements up to front (BRUF) que implica em gerar
uma extensa documentação dos requisitos no início do projeto. Trata-se da principal
diferença entre um método orientado a planejamento e um método ágil.
Não apenas os requisitos são documentados primeiramente, como também
boa parte do projeto e da solução são criados antes do início do desenvolvimento.
Uma grande ênfase é colocada nos desenhos dos projetos, focando as
necessidades do sistema e em como solucionar o problema adequadamente
(AWAD, 2005).
Apesar de ter grande parte dos requisitos detalhados no início do projeto, as
metodologias tradicionais seguem um modelo de processo iterativo e incremental,
gerando-se diversas versões executáveis do sistema até a entrega final do produto.
Esses métodos são recomendados para projetos que necessitam ter alta
confiabilidade (BOEHM, 2002) ou para projetos que envolvam muitas pessoas, e
não são recomendados para projetos com alta volatilidade dos requisitos
(WILLIAMS; COCKBURN, 2003).

2.3

Métodos ágeis
Segundo Boehm e Tunner (2005), os métodos ágeis são processos que

utilizam ciclos de iteração curtos, com intensa participação dos usuários para
estabelecer, priorizar e verificar requisitos, confiando no conhecimento tácito da
equipe ao invés de se gerar extensa documentação. É um modelo que exige entrega
de versões de software mais frequentes, contribuindo mais cedo para o valor do
negócio. Os feedbacks gerados pelos clientes, após cada iteração, também se
transformam em novos requisitos. Highsmith (2001) salienta que uma questão
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importante para o desenvolvimento não é como restringir as mudanças, mas sim
como lidar com as inevitáveis mudanças durante o ciclo de vida do sistema.
O evento significativo para a divulgação dos métodos ágeis foi a publicação
do Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software (BECK et al., 2001), feito por
um grupo de 17 autores e representantes de diversas metodologias leves de
desenvolvimento de sistemas como XP, Scrum, Dynamic System Development
Method (DSDM), Adaptive Software Development (ASD), Crystal, Feature Driven
Development (FDD) e Lean Development. Nesse encontro foi decidido substituir o
termo “leve” para “ágil”, pois o principal objetivo desses métodos é o de responder
às constantes mudanças.
Os valores que um processo ágil deve seguir são:
Indivíduos e interações são mais importantes que processos e
ferramentas;
documentação

Software

funcionando

detalhada;

é

Colaboração

mais
dos

importante
clientes

é

que
mais

importante que negociação de contratos; Adaptação às mudanças é
mais importante do que seguir um plano (BECK, et al, 2001).

Da análise desses valores percebe-se o incentivo à comunicação oral em
detrimento da comunicação escrita, bem como a orientação para aceitar mudanças
durante o processo de desenvolvimento.
O desenvolvimento ágil pressupõe uma grande integração entre os
desenvolvedores e também com os clientes, que devem participar ativamente do
projeto, mantendo sempre um canal de comunicação eficiente que contribua para a
rápida elucidação dos problemas e para a efetiva disseminação de conhecimento.
Os métodos ágeis dão mais valor ao planejamento do processo do que à
documentação resultante. Nesse contexto, Boehm (2002) e Chau, Maurer e Melnik
(2003) consideram que os métodos ágeis também devam ser considerados como
orientados a planejamento em função da complexidade para se administrar um
número grande de versões de software.
A entrega de software funcionando ao final de cada iteração é a principal
medida de avaliação do progresso do desenvolvimento. Seu processo é adaptativo e
a equipe deve refletir sobre o seu uso ao final de cada iteração para modificá-lo, se
necessário. Ferramentas também podem ser utilizadas, desde que sejam simples e
não comprometam a agilidade do desenvolvimento.
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Entretanto, os métodos ágeis não são adequados a todas as situações.
Funcionam bem para equipes pequenas, reunidas em um mesmo local, que
enfrentam condições de mudanças rápidas (FILEV, 2007). Não é recomendada para
equipes grandes de desenvolvimento, nem para sistemas em que a previsibilidade é
muito importante, como por exemplo, aplicativos críticos à vida humana.
Para projetos que exigem alta confiabilidade e necessidade de entregas
rápidas de novas versões de software, que agregam valor ao negócio, uma
abordagem híbrida, que combina ambas as técnicas, pode ser a melhor solução
(BOEHM, 2002).
Muitos métodos ágeis não descrevem os processos relacionados, mas
fornecem um guia de boas práticas e técnicas que devem ser empregadas para o
sucesso do projeto (HOCHMULLER; MITTERMEIR, 2005). Dentre os métodos
ágeis, XP, FDD, DSDM e Crystal definem processos relacionados, enquanto Lean e
ASD são considerados guias de boas práticas. O Scrum é mais orientado para
gestão de projetos e pode ser utilizado em conjunto com outro método.
Por ser um método bastante disciplinado e centrado em cada iteração, sem
antecipar necessidades futuras, Fowler (2000) considera XP o mais desenvolvido
dentre todos os métodos. Entretanto, a sua adoção em um ambiente corporativo
pode exigir a substituição de um processo já existente, dificultando a sua utilização.

2.3.1 Princípios ágeis
Uma análise dos princípios dos métodos ágeis, relatados no quadro 1, ajuda a
entender o seu processo, revelando os seus benefícios e apontando as dificuldades
na sua aplicação.
Lista dos princípios ágeis
1. A prioridade é satisfazer o cliente com a entrega contínua e rápida de uma versão
do software com valor agregado
2. Entrega de software frequentemente, a cada semana ou a cada mês, sempre
visando o menor tempo possível
3. Software funcionando é a medida primária de progresso
4. Alterações sobre os requisitos são bem-vindas, mesmo que elas ocorram tarde,
pois isto dá uma vantagem competitiva ao cliente
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5. Os especialistas no negócio e os desenvolvedores trabalham juntos diariamente no
projeto
6. Manter uma equipe motivada fornecendo ambiente e confiança necessário para o
trabalho a ser executado
7. A maneira mais eficiente de comunicação da equipe é por meio de uma conversa
face a face
8. As melhores arquiteturas, requisitos, e projetos emergem de equipes autoorganizadas
9. Atenção contínua à excelência técnica e ao bom projeto melhoram a agilidade
10. Promovem desenvolvimento sustentável. Todos os envolvidos devem ser capazes
de manter um ritmo constante indefinidamente
11. A simplicidade é essencial
12. A equipe reflete, em intervalos regulares, sobre como se tornar mais efetiva, então
se ajusta e otimiza seu comportamento
Quadro 1 - Princípios ágeis
Fonte: Beck, et al, 2001

O processo de desenvolvimento ágil prevê entrega constante de diferentes
versões de software em um processo de desenvolvimento iterativo e evolucionário.
Larman (2003) define que cada iteração é um mini-projeto composto de atividades
como análise dos requisitos, projeto, programação e testes que, ao final, devem
produzir uma versão estável e completa do software, contemplando os requisitos da
iteração.
A documentação deve ser feita apenas das partes essenciais, e considera
que o próprio código fonte já é uma dessas partes. Porém, a falta de documentação
ou a documentação incompleta podem causar problemas de longo prazo para
equipes que aplicam métodos ágeis, pois, para adquirir conhecimento sobre o
projeto, um novo membro da equipe pode contar somente com outro membro.
(PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 2003). Nessas condições a existência de uma
documentação reduz a perda de conhecimento do grupo quando um membro sai da
equipe. A visão de que a documentação de requisitos é fundamental para
transmissão de conhecimento, também é compartilhada por Williams e Cockburn
(2003), quando salientam que “os requerimentos mudam, a tecnologia muda,
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pessoas são adicionadas e retiradas das equipes durante o desenvolvimento de um
projeto”.
Além disso, a maior parte dos métodos ágeis não suporta o grau de
documentação exigido para certificações de qualidade de software como Capability
Maturity Model Integration (CMMI) nível 5 ou International Organization for
Standardization (ISO) (BOEHM; TUNNER, 2005). Entretanto, Lycett (2003)
desenvolveu um framework para utilização dos métodos ágeis usando padrões de
qualidade de software como Capability Maturity Model (CMM) e o processo de
desenvolvimento Rational Unified Process (RUP), os quais sugerem técnicas
apropriadas para colaboração, interação e comunicação.
Os métodos ágeis implementam somente funcionalidades que agregam valor
aos clientes, deixando de lado ou postergando requisitos que não sejam cruciais
para a concretização dos negócios. Nesse contexto, o desafio é a intensa
participação dos clientes nas priorizações dos requisitos e na execução de testes de
aceite.
Também focam na colaboração e distribuição de conhecimento para todos os
envolvidos, bem como na integração e comprometimento da equipe para melhorar a
qualidade do projeto e aumentar o desempenho do grupo. Trata-se de um modelo
eficiente, porém bastante dependente de conhecimento tácito.
A colaboração dos clientes deve ser intensa, trabalhando preferencialmente
em conjunto com a equipe de desenvolvimento para que os requisitos sejam
rapidamente especificados e entendidos por todos. Porém, nem sempre é possível
que colaboradores de áreas distintas de uma empresa trabalhem em conjunto dentro
de um mesmo ambiente. Também Cao e Balasubramaniam (2008) afirmam que a
efetividade da comunicação entre clientes e o time depende de fatores como
disponibilidade do cliente, consenso entre seu próprio grupo, e confiança entre
usuários e desenvolvedores.
O processo associado a um método ágil deve ser auto-adaptativo, com a
equipe refletindo regularmente sobre o processo para avaliar as necessidades de
melhoria ao invés de se persistir em um modelo até o final, antes de modificá-lo.
Nesse cenário os envolvidos necessitam ter pleno conhecimento do processo
utilizado para sugerir melhorias.
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2.3.2 Método Scrum
O Scrum é um processo interativo e incremental para desenvolvimento de
software, determinando pontos de controle para inspeção e adaptação após a
análise dos feedbacks (SANTOS, 2009). Esse método enfatiza os conceitos de
planejamento e gestão de projetos, definindo processos para seu acompanhamento.
De acordo com Schwaber (2004), o método Scrum é utilizado em trabalhos
complexos nos quais não é possível se prever todas as situações. Segundo este
autor, embora seu processo não defina o que deva ser feito em toda circunstância,
ele oferece um conjunto de práticas que torna visível o que acontece ao longo do
projeto, permitindo aos seus praticantes efetuarem os devidos ajustes no processo
para alcançarem seus objetivos. Dessa forma, a própria equipe determina a melhor
forma de se trabalhar.
Na sua utilização, o Scrum exige que a evolução de um projeto se torne uma
informação pública, mostrando desvios e impedimentos, para que os participantes
tomem decisões para a resolução dos problemas.
No Scrum, todos os requisitos, funcionais e não funcionais, são armazenados
e priorizados em uma lista chamada Product Backlog, cuja ordenação é feita pelo
próprio cliente de acordo com o seu valor para o negócio (PEREIRA; TORREÃO;
MARÇAL, 2007). Em conjunto com o Product Backlog, também se pode criar uma
lista de tarefas, chamada de Impediment Backlog, nas quais haja algum
impedimento para sua execução.
O progresso do projeto é baseado em uma série de iterações bem definidas
chamadas Sprints, que tem duração de duas a quatro semanas e, ao final de cada
Sprint, deve-se entregar uma parte do projeto que seja funcional (PEREIRA;
TORREÃO; MARÇAL, 2007).
O tempo de duração da Sprint é chamado de Time-box e significa que a
quantidade de horas não pode aumentar, evitando assim um atraso na entrega. Mas
quando se erra uma estimativa de quantidade de horas, ao invés de aumentar a sua
quantidade, é recomendável reduzir o escopo da Sprint (SANTOS, 2009).
Cada Sprint prevê as seguintes atividades: reuniões de planejamento (Sprint
Planning Meetings) para decidir os objetivos e as funcionalidades previstas; lista de
itens de trabalho selecionados (Sprint Backlog); reuniões diárias (Sprint Daily
Meeting) de aproximadamente quinze minutos, realizadas preferencialmente em pé,
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para verificar o progresso do projeto, mostrar o que foi feito entre a última reunião e
a atual, informar se há algum impedimento e definir o que deverá ser feito até a
próxima reunião; revisão final no produto (Sprint Review) para verificar se as
funcionalidades previstas foram realmente implementadas; reunião de retrospectiva
(Sprint Retrospective) também feita ao final da Sprint para mostrar as lições
aprendidas, com o objetivo de melhorar o processo para a próxima Sprint.
Existem três papéis definidos pelo Scrum: o Product Owner que é o cliente ou
o representante do cliente responsável por definir e priorizar os requisitos do produto
e avaliar o resultado de cada Sprint; o Delivery Team que é a equipe responsável
pela criação de um incremento do produto no Time-box da Sprint; e o Scrum Master
que facilita a comunicação entre o Product Owner e a equipe, eliminando os
obstáculos para o desenvolvimento e garantindo que o processo esteja evoluindo,
participando das reuniões diárias, das revisões e do planejamento.
O Scrum exige que as equipes desenvolvam um incremento do produto,
pronto para uso, pois o Product Owner pode optar por implantar esse conjunto de
funcionalidades (SCHWABER, 2009). Também, de acordo com Schwaber, o
conceito de “pronto” varia conforme a organização ou equipe, podendo se entender
que um produto está completo, apenas quando os testes unitários tenham sido
feitos, enquanto outras equipes entendem que um produto está pronto somente
quando todos os tipos de testes tiverem sido feitos e que toda a documentação
esteja elaborada. Por isso, é necessário que o conceito de “pronto” seja inteligível
para todos os envolvidos, especialmente os clientes, já que são estes os
beneficiários do produto.
Para acompanhamento do progresso diário da Sprint utiliza-se um gráfico
chamado Sprint Burndown que mostra a curva do esforço previsto versus o realizado
no Time-box da Sprint. O Esforço pode ser contabilizado em horas ou em número de
pontos e o gráfico é decrescente, mostrando o esforço no eixo vertical e o número
de dias no eixo horizontal.
Uma análise diária do gráfico Burndown juntamente com os relatos da Sprint,
especialmente o Impediment Backlog, permite ao Scrum Master tomar as decisões
necessárias para correção dos desvios.
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Figura 1 - Ciclo do Scrum
Fonte: Adaptado de MOUNTAIN Goat Software (2010)

A figura 1 ilustra o ciclo do Scrum: alguns itens do Product Backlog são
selecionados para formar uma Sprint, cujo desenvolvimento é realizado em trinta
dias (ou em algum período adequado ao projeto), e inspecionado diariamente. Ao
final é gerada uma versão incremental do produto de software.
Uma das técnicas empregadas pelo Scrum é a de gestão visual, que tem o
objetivo de comunicar informações necessárias de forma simples, sem a
necessidade de palavras (SANTOS, 2009). Um artefato bastante utilizado para esse
propósito é o quadro de Kanban, que pode incluir, entre outros itens, o Product
Backlog do projeto, as tarefas a iniciar, as em andamento, as prontas para teste e as
já testadas. O gráfico Burndown, tanto do Product Backlog quanto da Sprint atual,
também pode ser exibido nesse quadro, que deve ser atualizado diariamente e
afixado em local de fácil visualização pelos envolvidos no projeto.
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Figura 2 - Quadro de Kanban
Fonte: Pereira, Torreão e Marçal (2007)

A figura 2 mostra uma proposta de organização de um quadro de Kanban
com informações acerca de uma Sprint e exibem: requisitos que estão sendo
implementados; atividades que precisam ser desenvolvidas; atividades que estão
em andamento e os seus responsáveis; atividades que devem ser testadas;
atividades que já foram concluídas; atividades que possuem algum impedimento
para a sua realização.
No método Scrum os papéis definidos são Product Owner, Scrum Master e
Scrum Team. O Product Owner é o representante do cliente para especificar os
requisitos do projeto. O

Scrum Master e o Scrum

Team representam,

respectivamente, o coordenador e os integrantes da equipe de desenvolvimento.
O Product Owner é o responsável por definir os requisitos funcionais e não
funcionais do Product Backlog, detalhar as User Stories, priorizar os requisitos de
cada Sprint, além de testar e aprovar a entrega de um release.
O Scrum Master é o líder da equipe de desenvolvimento e sua principal
função é eliminar os impedimentos do projeto e proteger a equipe de interferências
externas, participando das reuniões diárias de planejamento e de revisão da Sprint.
Os impedimentos normalmente estão associados a riscos na execução do projeto,
como as tarefas de preparação de um ambiente de testes ou de criação de um
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banco de dados.
O Scrum Team é a equipe de desenvolvimento que é responsável pela
arquitetura do projeto e pela execução de todos os itens do Sprint Backlog. São os
responsáveis pela análise dos requisitos, arquitetura do projeto, codificação, testes e
implantação das versões. No Scrum Team qualquer pessoa pode desempenhar
qualquer papel, pois, no Scrum todo o trabalho é de propriedade coletiva (COHN,
2004).

2.4

Métodos ágeis X metodologias tradicionais
Nos métodos tradicionais, a definição de grande parte dos requisitos é feita no

início do projeto, embora mantenha um ciclo iterativo de requisitos, projeto,
construção e testes. Já os métodos ágeis, como XP e Scrum, não prevêem um
grande trabalho de requisitos, nem de projeto no início, mas sim o suficiente apenas
para abranger o escopo da primeira iteração. Em seguida, desenvolve-se o projeto e
executam-se os testes da iteração. Todas as iterações subsequentes desenvolvemse da mesma forma, concentrando-se apenas no escopo da iteração, e não
deixando qualquer teste para o final do projeto, pois os testes completos são feitos
em cada uma das iterações.
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Figura 3 - Ciclo de vida de sistemas
Fonte: Adaptado de McConnell (2008)

A figura 3 mostra as principais diferenças entre

os métodos de

desenvolvimento de sistemas, de acordo com seu ciclo de iterações e execução das
atividades de requisitos, projeto, construção e testes. No método Cowboy não existe
qualquer planejamento durante as iterações, e as atividades de requisitos, projeto,
construção e testes vão sendo realizadas de modo parcial, postergando os
problemas para as iterações seguintes, e, a maior parte dos testes é deixada para o
final. No método Waterfall as etapas são executadas de modo completo uma após a
outra até o final do projeto. Nos métodos XP e Scrum o planejamento dos requisitos
e a definição do projeto são feitas somente para a primeira iteração, não havendo
testes finais após a entrega da última iteração. Todos esses métodos possuem
algumas variações onde se pode incluir no início do sistema, parte da definição dos
requisitos e do projeto, e eventualmente, algum volume de testes ao final da última
iteração.

2.5

Artefatos de documentação utilizados para desenvolvimento e gestão de

38

projetos
Os tipos de artefatos necessários para apoiar a criação de um software
podem variar em função do processo de desenvolvimento empregado e dos padrões
de documentação adotados. Entretanto, Rüping (2003) afirma que a maior parte dos
projetos de software faz uso das mesmas categorias de documentos.
Categoria
Gestão de projetos

Artefatos
Sumário executivo; plano de entrega; manual do
projeto; guia da equipe.
Visão geral do sistema; casos de uso; modelo de

Especificação de requisitos

dados; especificação funcional; especificação de
interface com o usuário; requisitos não funcionais;
glossário.
Visão arquitetural; modelo de dados; hierarquia de
classes; diagramas de interação de classes; projeto

Projeto

de interface com o usuário; gerenciamento de
eventos; acesso às bases de dados; transações;
integração

com

outros

sistemas;

guias

de

procedimento; regras de nomenclatura.
Migração
Utilização

Operação
Testes

Migração de funcionalidades; migração de dados.
Guia de utilização e de conceitos; guia de boas
práticas; tutorial.
Guia de implantação; guia de operação; resolução de
problemas.
Casos de usos; casos de teste; teste conceitual.

Quadro 2 - Portfólio comum para documentação de software
Fonte: Rüping (2003)

O quadro 2 mostra os tipos de artefatos mais comumente utilizados no
desenvolvimento de software, agrupados por categoria que, quando devidamente
armazenados, formam a história de um projeto.
A categoria de gestão de projetos define o escopo do projeto e o seu
cronograma de trabalho. Documentos de especificação descrevem o que o software
deve fazer, incluindo aspectos como organização dos dados, funcionalidades,
interface com o usuário e eficiência, orientando todo o processo de validação.
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Documentos de projeto explicam como o software funciona, mostrando sua estrutura
e mecanismos internos, normalmente servindo para comunicar informações à equipe
de desenvolvimento. Documentos de migração descrevem o processo de migração
de funcionalidades, legado de um sistema, para um novo sistema, com
características novas ou aperfeiçoadas. Documentos de utilização ensinam como
um sistema ou módulo pode ser utilizado, incluindo parâmetros necessários ou
opcionais, e a ordem pela qual as funções devem ser chamadas. Documentos de
operação descrevem como um sistema deve ser implantado e operado, e como os
problemas podem ser resolvidos. Documentos de teste orientam o processo de
validação e garantem que o resultado esteja de acordo com as especificações.

2.6

Documentação Ágil
Um dos valores publicados pelo Manifesto Ágil (BECK et al., 2001) “a entrega

de software funcionando é mais importante que extensiva documentação” dá início
às discussões sobre o tamanho da documentação nos métodos ágeis. Cockburn
(2006, p.371) recomenda que a documentação seja “leve e suficiente”; Ambler
(2007) sugere que o cliente deve determinar o quanto de documentação é
necessário; Highsmith (2002) afirma que “documentação com moderação, ajuda a
comunicação, habilita a transferência de conhecimento, preserva informação
histórica e preenche requisitos legais e governamentais”.
Ambler (2001) descreve um documento de software como “qualquer artefato
externo ao código fonte cujo propósito é transmitir informações de uma maneira
persistente”. Cockburn (2001) afirma que somente uma documentação que estimula
o conhecimento na sua audiência pode ser efetiva. O propósito de uma
documentação vai além do fornecimento de informações, pois deve instigar o leitor a
adquirir conhecimento sobre um projeto.
Para Ambler (2007) a documentação de software pode atender necessidades
contratuais, ser criada para dar suporte ao desenvolvimento ou apenas comunicar
detalhes da implementação para equipes de manutenção, enquanto Rüping (2003)
afirma que documentação é indicada para as seguintes situações:
a)

Pessoas diferentes têm velocidade de assimilação diferente;

b)

Muitas pessoas são introvertidas;

c)

Documentos podem alcançar um grande número de pessoas,
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distribuídas geograficamente ou não;
d)

O conhecimento sobre o projeto acaba se perdendo se não for

documentado;
e)

Em projetos de consultoria, a documentação torna-se fundamental para

apresentação do resultado do trabalho.

Normalmente, a documentação de um projeto tem que atender diferentes
tipos de leitores, com diferentes backgrounds de conhecimento. Gerentes,
arquitetos, projetistas, programadores e usuários são os principais clientes de
documentação.
Em um contexto ágil, a documentação deve ser feita considerando-se valores,
características e melhores práticas para o desenvolvimento ágil de software. Por isso
é necessário identificar quais artefatos devem ser utilizados e de que forma essas
informações podem ser organizadas para se transformar em uma base de
conhecimento para o desenvolvimento, bem como orientar as manutenções.

2.6.1 Artefatos previstos pelos métodos ágeis
Nos métodos ágeis dá-se preferência para documentos resumidos e no
formato de visão geral, enquanto que nos métodos tradicionais os documentos são
bastante detalhados, pois o início do desenvolvimento se dá após um levantamento
minucioso.
Ambler (2001) afirma que, no contexto ágil de desenvolvimento de software,
antes de se escrever a documentação deve-se utilizar melhores formas de
comunicação como vídeo conferência, ligação telefônica ou conversa face a face.
Rüping (2003) considera que a técnica de interação face a face é a mais
indicada quanto maior for a volatilidade dos requisitos e afirma que toda
documentação deve ser específica para um tipo de cliente, devendo ser utilizada
uma linguagem apropriada para a audiência do documento. Preferencialmente, o
público alvo deve decidir sobre a necessidade de um documento e, se possível,
participar também de sua elaboração.
Documento
Modelos

Audiência

Descrição

de Equipes envolvidas no Um documento que descreve uma interface
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contratos

processo

de técnica para um sistema ou para uma parte de um

desenvolvimento
Decisões

de Desenvolvedores,

projeto

Gestores de projetos

sistema
Um resumo das decisões críticas relativas ao
projeto ou à sua arquitetura
Uma definição da visão geral do sistema e um

Visão

geral

executiva

Gestores de projetos

resumo

dos

custos

estimados,

benefícios

esperados, riscos, estimativa de equipes e
marcos de entrega do projeto
Dependências de outros sistemas, banco de
dados e arquivos, procedimentos de backup,

Manuais

de

operação

Operadores

contatos do sistema, um resumo dos requisitos de
disponibilidade

e

confiabilidade

do

projeto,

indicação de arquivos de inicialização e guia de
resolução de problemas
Um resumo das informações críticas como visão
do sistema, usuários, tecnologias, ferramentas,
Visão geral do Desenvolvedores,
projeto

procedimentos

de

geração

de

versões

e

gestores e operadores execução de backups, nome do sistema para o
controle de versões, local de armazenamento de
modelos e da documentação

Requisitos

Desenvolvedores,
usuários

Define o que o sistema faz por meio de artefatos
como definição de regras de negócio, casos de
uso ou protótipos de interfaces visuais essenciais
Material de treinamento; guia de resolução de

Documentação
de suporte

Equipe de suporte

problemas;

procedimentos

para

problemas

críticos; lista de pontos de contato da equipe de
manutenção

Documentação
do sistema

Documentação
do usuário

Fornece
Desenvolvedores

uma

visão

geral

do

sistema,

da

arquitetura técnica e de negócio; mostra os
requisitos de alto nível
Fornece informações sobre como operar o

Usuários

sistema como guia de referência, guia do usuário,
guia de suporte e material de treinamento

Quadro 3 - Potenciais tipos de documentos para projetos ágeis
Fonte: Ambler (2007)
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O quadro 3 mostra os tipos de artefatos mais comumente utilizados em
projetos de software e suas respectivas audiências.
Os artefatos específicos para gestão de projetos podem variar em função do
método ou processo empregado, mas normalmente se considera o escopo do
projeto e seu plano de entrega, cujo acompanhamento deve ser constantemente
realizado e o seu progresso medido. Dependendo do andamento do projeto, devemse tomar as decisões necessárias para preservar ou retomar o seu progresso.
Nos métodos ágeis, o código fonte também é considerado uma parte da
documentação, e, por isso, sugere-se a inclusão de comentários sempre que
possível para facilitar a sua leitura.

2.6.2 Técnicas ágeis de documentação
Nos métodos ágeis a documentação deve ser feita apenas das partes
essenciais, complementadas com o código fonte que faz parte da documentação.
Entretanto, a criação de documentação deve se pautar em técnicas empregadas
com sucesso em projetos relacionados aos métodos ágeis.
Uma dessas práticas é a formatação de documentos, na qual, de acordo com
Rüping (2003), no início do documento deve haver um sumário, com a indicação de
quem é o público alvo e que conhecimentos são necessários para o seu
entendimento. O objetivo é que a documentação atenda as expectativas dos leitores
e ajude a explicar o seu conteúdo.
Quanto ao conteúdo, Rüping (2003) sugere que o foco deva ser nas
informações que durem por um prazo mais longo, diminuindo-se a necessidade de
atualizações e, sempre que possível, utilizar figuras e diagramas, tanto para atrair o
leitor quanto para ajudar na memorização das informações. Para Ambler e Jeffries
(2002), documentos que contenham exemplos realísticos, ou com glossários,
também podem facilitar o entendimento dos leitores.
De acordo com Rüping (2003), a documentação ágil dá preferência à
comunicação de informações centrais e, conforme Ambler (2001), a documentação
deve ser concisa, preferencialmente desenvolvida no formato de visão geral ou de
roteiros, ao invés de se ter documentação detalhada.
Para Ambler (2001), equipes ágeis tratam a documentação como um requisito
e devem solicitar aos usuários a sua priorização junto com todos os outros
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requisitos. Rüping (2003) também sugere que a documentação seja considerada
uma atividade distinta dentro do plano de projeto.

Figura 4 - Administração do trabalho como uma pilha de itens priorizados
Fonte: Ambler (2001)

A figura 4 mostra a administração de uma pilha de requisitos, onde a
documentação pode ser adicionada como um item de trabalho que deve ser
priorizada pelos clientes.
Ambler (2001) também sugere que a criação e a manutenção dos
documentos sejam compartilhadas com outros integrantes da equipe para garantir a
propagação e validação das informações.
Quanto maior for a documentação de um projeto, maior será a chance de se
encontrar informações redundantes e mais difícil de se buscar conteúdo relevante.
Por isso, um documento deve focar em apenas um tópico, se referenciando a outros
tópicos para evitar a presença de informação redundante.
Rüping (2003) afirma que, nos métodos ágeis a qualidade do conteúdo é mais
importante que a quantidade de documentação, entretanto a sua qualidade é obtida
pela relevância do seu conteúdo e não pelo formato da sua representação. Mesmo
que a documentação não esteja atualizada, ainda assim ela pode transmitir
conhecimento, pois, de acordo com Ambler (2001) e Rüping (2003) o mais
importante é que contenha informações essenciais para os projetos.
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Os mesmos autores ainda afirmam que a documentação deve ser feita mais
ao final do projeto, quando os requisitos já se estabilizaram e as pessoas envolvidas
estiverem se dispersando. Exemplos são: a documentação de suporte, que é melhor
ser escrita ao final do ciclo de desenvolvimento; e um documento de visão geral do
sistema, que é melhor ser escrito ao final de uma iteração, quando já se sabe o que
foi construído até aquele momento.
Durante o desenvolvimento de um projeto, sua documentação pode não estar
completamente atualizada e, por isso, Rüping (2003) sugere que se mantenha um
histórico de versões para que os leitores estejam cientes de eventuais imprecisões.
Para que as informações não sejam copiadas de um documento para outro
Ambler (2001) indica a criação de visões por meio de ferramentas que podem ler
diversas origens de informações, inclusive dos comentários do código fonte, para se
gerar documentos de requisitos, de testes ou de projetos.
1. Especificações executáveis na forma de testes, aplicando a técnica Test Driven
Development (TDD), fornecem mais valor aos clientes do que documentos estáticos
de requisitos ou de projetos.
2. Um documento deve registrar conceitos e não ideias teóricas. Para isso, deve-se
documentar o mais tarde possível para evitar correções nos documentos em função
das mudanças nos requisitos.
3. Gerar documentação do sistema por meio de ferramentas de engenharia reversa,
lendo comentários ou estruturas do código.
4. Manter a documentação suficientemente simples. Documentos no formato de
roteiros ou de visão geral que são fáceis de atualizar e são preferíveis ao invés de
documentação detalhada.
5. Escrever o menor número possível de documentos com o mínimo de sobreposição
de informações e contendo apenas o suficiente para o progresso do projeto.
6. Colocar a informação no lugar mais apropriado, utilizando a técnica Single Source
Information, tanto para armazenar como para capturar informações de um único
lugar.
7. Exibir informações publicamente, como em um quadro branco, uma cortiça ou uma
intranet, inclusive o status de progresso do trabalho.
8. Criar documentos apenas se eles tiverem um propósito claro, imediato e importante
para o projeto, pois cada projeto necessita de modelos e artefatos específicos.
9. Focar

nas

necessidades

dos

clientes

dos

documentos,

trabalhando
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preferencialmente junto com a audiência de cada documento.
10. O cliente deve determinar o grau de suficiência do documento, bem como validar o
seu conteúdo.
11. Manter uma abordagem evolucionária (iterativa e incremental) dos documentos
para melhorar o seu conteúdo em função dos feedbacks recebidos.
12. Encontrar melhores formas de se comunicar antes de documentar. O primeiro
objetivo é entender as necessidades e não documentar.
13. Iniciar a documentação com modelos que estão em uso corrente.
14. Atualizar a documentação somente quando estiver causando prejuízo no
entendimento ou no progresso do sistema.
15. Tratar a documentação como um requisito do sistema, incluindo-a na fila de
priorização de requisitos, tratando a documentação como uma decisão de negócio
e não técnica.
16. Questionar o solicitante de documentação sobre a real necessidade de um artefato,
mostrando os prazos e custos envolvidos.
17. Reconhecer que é necessário algum tipo de documentação. Todo código precisa
ser documentado, entretanto deve-se escolher o artefato apropriado para cada
situação em cada projeto.
18. A documentação deve ser uma propriedade coletiva ou ser escrita por pessoas com
experiência em documentação
Quadro 4 - Práticas de documentação ágil
Fonte: Adaptado de Ambler (2001)

O quadro 4 lista as principais práticas de documentação utilizadas em
projetos de desenvolvimento de sistemas que se utilizam dos métodos ágeis, de
acordo com a visão de Ambler.

2.6.3 O uso de templates
Um documento com uma boa apresentação e estruturação pode servir de
modelo para a criação de outros documentos do mesmo tipo. Para isso é necessário
se pensar na criação de um leiaute de documento e no seu conteúdo como
atividades distintas.
Segundo Rüping (2003) um template define um leiaute e uma estrutura para
todos os documentos de um tipo específico, permitindo que a formatação dos
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mesmos seja igual, bem como sua estrutura em tópicos como seções e subseções,
também seja reutilizada. Essa padronização facilita a visualização e o entendimento
do documento, além de agilizar a sua construção. Para Ambler (2001) templates
simples que focam apenas na captura de informações críticas podem ser úteis, ao
contrário de templates que tentam capturar o máximo de informações, pois acabam
consumindo muito tempo para sua criação e também dificultando a sua consulta
pelos usuários.

2.6.4 Base de conhecimento de projetos
De acordo com Rüping (2003) para que as equipes possam se beneficiar do
conhecimento adquirido em outros projetos se faz necessário criar uma “base de
conhecimento” com a documentação de todos os projetos. Essa base pode ser
apenas de documentos gravados em um diretório ou em uma intranet. Contudo,
esse local tem de se tornar público para todas as equipes, inclusive para os clientes
que devem ter fácil acesso a esse acervo de conhecimento.
Entretanto, Cockburn (2006), afirma que uma base de conhecimento é uma
extensa documentação, que normalmente não possui a indicação de quem procurar
para se obter informações relevantes, além do que, apenas uma pequena parte do
conhecimento do projeto se torna documentação.
Para que a utilização de documentação como forma de administração do
conhecimento seja possível é necessário que as equipes adquiram uma cultura de
compartilhar experiências de maneira explícita.

2.6.5 O código fonte como parte da documentação
De acordo com a pesquisa feita por Souza, Anquetil e Oliveira (2005), o
código fonte seguido de seus comentários foram considerados os itens de
documentação mais importantes para manutenção de um sistema.
Rüping (2003) defende que a documentação deve ser feita com informações
de mais alto nível como as de visão geral, requisitos, projeto e arquitetura, enquanto
os detalhes da aplicação devem ser registrados no próprio código fonte, por meio de
comentários. Dessa forma, quando os detalhes da arquitetura são modificados, não
há necessidade de se alterar a documentação do projeto. Por outro lado, todas as
informações registradas em comentários, feitos no código fonte, podem ser
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recuperadas com o uso de uma Application Programming Interface (API) específica.
Segundo Ambler (2001) o código fonte deve ser propriedade coletiva e, nesse
contexto, todos os programadores devem colaborar para facilitar as manutenções,
incluindo informações no código que facilitem o seu entendimento.
Padronização dos nomes de objetos e de funções também podem se
transformar num importante mecanismo para entendimento do código.

2.6.6 O uso de ferramentas para documentação
Para produzir, imprimir, armazenar e recuperar documentos há necessidade
de se utilizar ferramentas específicas para esse fim. O manifesto ágil dá preferência
à interação humana sobre processos e ferramentas e, de acordo com Ambler
(2001), devem ser utilizadas ferramentas mais simples, como uma câmera digital
que pode capturar o resultado de uma discussão, cujas anotações estejam descritas
num quadro branco, e armazenar essa imagem junto à documentação do projeto.
Rüping (2003) sugere que toda documentação produzida seja pública e de
fácil visualização para todas as pessoas da equipe, e a comunicação eletrônica,
como uma página wiki, pode ser um mecanismo importante para se atingir este
objetivo.
Ferramenta
Processador de texto
Editor HTML
Câmera digital

Descrição
Produz todos os textos em papéis, incluindo diagramas e
tabelas
Produz páginas para a web
Captura o resultado de workshops e discussões escritas no
quadro branco

Planilhas

Trabalha com tabelas e fórmulas

Leitor de PDF

Exibe documentos na tela exatamente como será impresso.

Browser

Lê documentos on-line

Website

Disponibiliza toda a documentação do projeto

Administração de
configuração

Armazena versões de documentos

Gerador de PDF

Grava arquivo para visualização mais próxima de um livro

Gravador de Voz

Grava o conteúdo de uma reunião

Quadro 5 - Ferramentas básicas para documentação ágil
Fonte: Adaptado de Rüping (2003)
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O quadro 5 mostra algumas ferramentas que, de acordo com Rüping (2003)
são mais adequadas para geração de documentação quando se utilizam métodos
ágeis para desenvolvimento de software.

2.7

Ferramentas de autoria colaborativa
Enquanto um projeto está sendo desenvolvido, sua documentação também

precisa ser modificada para espelhar a nova realidade do projeto. A documentação
pode ser feita por meio de um esforço coletivo e muitas pessoas podem contribuir
para um documento como coautores. Para administrar a volatilidade de uma
documentação, um mecanismo de log de mudanças recentes pode permitir
identificar os autores de trechos dos documentos.
Ferramentas de autoria são programas ou serviços que as pessoas usam
para criação de páginas web e para a atualização do seu conteúdo (W3C, 2008),
que muitas vezes podem ser produzidas de modo coletivo.
Cao e Balasubramaniam (2007) e Chau, Maurer e Melnik (2003) defendem
que o conhecimento explícito, como projetos e modelos, obtidos por equipes que
utilizam XP ou Scrum, sejam desenvolvidos de maneira coletiva para que qualquer
integrante da equipe possa atualizá-los quando houver necessidade, compartilhando
também informações sobre os produtos com os clientes.
Nesse contexto, a colaboração, que segundo Highsmith (2002), é a habilidade
de trabalhar juntos para produzir resultados, compartilharem conhecimento ou tomar
decisões, é um aspecto fundamental para adoção dos métodos ágeis.
Por outro lado, a web é uma poderosa plataforma de colaboração, onde se
destaca o projeto da Wikipédia, uma enciclopédia digital em construção desde 2001
por meio da colaboração dos internautas. Nesse projeto foi utilizada uma ferramenta
de autoria colaborativa chamada Mediawiki, que permite a edição e publicação das
páginas instantaneamente. Nesse site, a colaboração dos internautas é intensa e a
revisão, feita por outros colaboradores, tenta garantir a qualidade do seu conteúdo.
Chau, Maurer e Melnik (2003) afirmam que a criação e o compartilhamento de
conhecimento são partes cruciais, tanto para os métodos ágeis quanto para os
métodos tradicionais. Porém, consideram que ferramentas wiki são mais apropriadas
para métodos ágeis em função da sua natureza desestruturada, permitindo a
qualquer membro da equipe fazer atualizações nos documentos, enquanto os
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métodos tradicionais normalmente seguem um modelo rígido de documentação e
aprovação para garantir a previsibilidade do processo.
Também Sliger e Broderick (2008) sugerem que o gerenciamento ágil de
projetos foque na facilitação e na colaboração, e não em “comando e controle”. Para
isso, admitem o uso de ferramentas que permitam a colaboração efetiva das
pessoas, como wiki ou SharePoint, como uma alternativa à comunicação face a
face, tanto para gestão de projetos quanto para documentação dos requisitos.
Fowler (2006) afirma que a natureza desestruturada dos wikis é parte do
benefício, pois permite que a própria equipe faça a sua formatação de acordo com o
processo a ser empregado.
Porém, fazer a estruturação de um wiki com o objetivo de transformá-lo em
um repositório de conhecimento para apoiar o desenvolvimento da documentação
pode não garantir a sua utilização, pois o compartilhamento de conhecimento é uma
atividade social e, portanto, depende da motivação dos envolvidos para a sua
constante atualização. A qualidade do conteúdo publicado também depende do
conhecimento de quem a publica e da habilidade de escrever do colaborador.
Segundo Rüping (2003), além de adicionar documentos pode-se também
utilizar wiki como ferramenta de comunicação assíncrona, postando mensagens
para os integrantes do projeto.

2.8

Ferramentas wiki
Wiki é um tipo de website em que os visitantes podem facilmente criar e editar

páginas,

sem

qualquer

ferramenta

especial

ou

conhecimento

(LEUF

e

CUNNINGHAM, 2001). O wiki permite que qualquer usuário, utilizando um browser,
possa fazer modificações no site e publicá-las instantaneamente.
Estas ferramentas usam uma linguagem de marcação simples (normalmente
uma simplificação de HTML) para edição de páginas, inclusão de imagens e criação
de links. Armazenamento de documentos e mecanismo de busca também são
funcionalidades bastante comuns. Todos os wikis mantêm um log com as últimas
versões das páginas, permitindo visualizar as diferenças entre duas versões, e, se
houver necessidade, retornar facilmente à versão anterior caso haja vandalismo no
site.
Algumas ferramentas possuem um editor de páginas do tipo “What You See
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Is What You Get” (WYSIWYG) que permite a visualização imediata do conteúdo
digitado, tal como em um editor de texto comum.
Muitos wikis permitem a formatação de links no formato Camelcase, que é
uma prática de escrever palavras compostas ou frases, onde cada palavra é iniciada
com maiúsculas e unidas sem espaços. Dessa forma, quando há a digitação de uma
palavra nesse formato o wiki entende que se trata de um link para a página de
mesmo nome. Entretanto, na visualização da página, o usuário verá a frase com
espaços, porém de modo sublinhado para indicar que se trata de um link e, ao clicar
pela primeira vez nesse link, o wiki desvia para uma página em branco para que o
próprio usuário preencha o seu conteúdo. Para identificar que um link ainda não foi
criado, alguns wikis o sublinham com uma linha tracejada ou acrescentam o sinal „?‟
ao final da frase. Após a criação efetiva do conteúdo da página, a linha sublinhada
passa a ser contínua ou o sinal „?‟ desaparece.
Cunningham foi o criador do primeiro site wiki, o wikiwikiweb, cujo código
fonte foi disponibilizado na web em 1994, de acordo com o modelo open source,
dando origem a novas ferramentas, chamadas de wiki clone ou wiki engine.
Conforme Wagner e Prasarnphanich (2007), wikis utilizam princípios sociais
frequentemente descritos como “wikiway”. Suas características principais são: os
artigos publicados e suas alterações normalmente não precisam ser identificados; a
publicação deve ser simples e sem intervenção editorial; a linguagem de edição não
pode ser uma barreira.
Ferramentas wiki permitem a reorganização de conteúdo, incluindo novas
páginas ou exibindo um conteúdo já existente em uma ordem diferente.
Ebersbach, Glaser e Heigl (2005) afirmam que wikis servem como
ferramentas de gerenciamento de conhecimento, planejamento e documentação.
Por isso, sua utilização vai ao encontro das necessidades de um processo de
desenvolvimento ágil.
Wiki é uma ferramenta democrática, que permite a qualquer usuário editar
seu conteúdo. Entretanto, muitas empresas não vêem essa característica como uma
vantagem, pois ela vai contra a visão estabelecida de que um documento deve ter
um ou mais autores (BACHMANN; MERSON, 2006). Muitos wikis permitem
contornar esse problema com a implementação de controle de acesso no nível do
site ou das páginas.
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Porém, ferramentas wiki não possuem mecanismos para pesquisas em
documentos ou em e-mails, nem para substituição de textos em todo o site. Também
não permitem a criação de listas nem apresentação de conteúdo em ordem
cronológica dos acontecimentos. E ainda não fornece um controle de versões para
os documentos anexados ao site, apenas das páginas.
O controle de permissões de acesso ao wiki também pode variar: alguns wikis
não possuem, outros possuem apenas controle de acesso ao site e outros aceitam
permissões também para as páginas.

2.8.1 Mediawiki
Mediawiki é um software livre escrito originalmente para o site Wikipédia e é
distribuído sob o modelo General Public License (GPL). Utiliza a linguagem PHP e o
banco de dados Mysql, e pode ser instalado sob os sistemas operacionais Linux ou
Windows.
Permite links internos ou externos utilizando os protocolos HTTP ou HTTPS,
além de mecanismo para implementação de FTP e Mailto. Não possui o mecanismo
WYSIWYG para edição de páginas nem utiliza a técnica Camelcase.
Entre suas características estão a criação de tabelas e o agrupamento de
páginas de conteúdos relacionados. Namespaces permitem que sejam criadas
páginas com mesmo nome, mas em áreas distintas e watch lists permite que uma
página selecionada possa ser monitorada por um período de tempo definido.
A administração do site pode ser feita parcialmente por meio do browser e
complementada pela utilização de arquivos de configuração.

2.8.2 Twiki
Twiki também é um software livre e utiliza a linguagem de script Perl para
manipulação de suas páginas e admite instalação nos ambientes Linux e Windows.
Ao contrário do Mediawiki, Twiki não utiliza banco de dados para armazenar
páginas, mas sim arquivos binários dentro de uma estrutura de diretórios.
A formatação das páginas no Twiki pode ser feita utilizando-se um editor do
tipo WYSIWYG e a formatação de links usa a técnica Camelcase.
Para coibir o envio de spam, tanto no Twiki, quanto no Mediawiki, pode-se
utilizar uma blacklist de URL‟s.
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Tanto Mediawiki quanto Twiki oferecem a possibilidade de controlar a
aparência da página utilizando skins. Entretanto, Twiki permite a criação de
templates que separa o conteúdo da apresentação. Essa característica pode ser útil
para criação de um sistema de controle de documentação pois permite melhorar a
apresentação de muitas páginas derivadas de um template, sem ter de se preocupar
com o seu conteúdo.
Twiki permite adicionar novas funcionalidades ao software ou flexibilizar as
existentes por meio de Plugins e Add-ons. Add-ons são scripts executados de modo
independente do wiki ou no formato de pequenos programas. Por outro lado Plugins
expandem as possibilidades dos scripts existentes, como por exemplo, adicionando
novos elementos de formatação. Alguns Plugins já vêm previamente instalados,
necessitando apenas de configuração do wiki.
Exemplos de funcionalidades adicionais são calendários, editor de desenhos,
planilha de cálculo, gerador de apresentações, gerador de arquivos no formato PDF
a partir das páginas do wiki, criação de tabelas de conteúdo, adição de comentários
às paginas, criação de pesquisa de opinião, controle de projetos e mecanismo de
autenticação.

2.8.3 SharePoint
O software Windows SharePoint Services é uma ferramenta comercial para
criação de site e organização de informações dentro de uma intranet empresarial,
permitindo administrar documentos e fornecendo um ambiente robusto para
colaboração (MICROSOFT TECHNET, 2008). Trata-se de uma ferramenta de
propriedade da Microsoft na qual se pode personalizar todo o conteúdo do site, criar
grupos de discussão, blogs, bases de conhecimento ou páginas wiki.
O SharePoint permite que os usuários trabalhem juntos em documentos,
listas de tarefas, contatos, eventos e calendários. Possibilita a criação de subsites
formando uma estrutura de árvore, e possui uma ampla variedade de templates para
criação das páginas.
Armazena documentos compartilhados, e possui mecanismo para criação de
pesquisas de opinião e coleta dos seus resultados. Também possui controle de
versões e de acesso aos documentos e páginas, além de permitir aos usuários
configurar a ferramenta para receber os alertas quando documentos ou páginas

53

forem atualizados.
Trata-se de uma ferramenta para colaboração de equipes baseada em
páginas Web e listas, totalmente integrada às ferramentas de escritório da Microsoft
como Office e Outlook. Por se tratar de uma ferramenta proprietária, possui um alto
custo de aquisição e aprendizado, além de ser necessário conhecer a ferramenta
específica para personalização de suas páginas, as web parts.

2.9

O uso de wiki na engenharia de software
Fowler (2006) relata a utilização de wikis para apoiar um processo ágil de

desenvolvimento offshore, baseado no método XP, onde foi possível armazenar
requisitos e informações comuns para a equipe, salientando a necessidade da
existência de um mantenedor.
Decker et al. (2007) descreve a construção de uma plataforma assíncrona
para organização de software, baseada na ferramenta Mediawiki, permitindo a
colaboração ativa dos envolvidos, sendo especializada em requisitos. Essa
experiência foi utilizada em diversos projetos com XP, sendo considerada útil
também para as atividades de controle de projetos, apesar dos problemas
encontrados como a ausência de funcionalidades para reestruturação, exportação e
replicação de conteúdo, bem como a falta de links para versões definitivas de
páginas.
Experiência semelhante foi feita por Buffa, Sander e Grattarola (2004) que
relatam a utilização de uma plataforma para apoiar projetos de desenvolvimento de
software a distância. Foi utilizada a ferramenta Twiki, que permitiu às equipes,
distribuídas em dois países diferentes, registrar especificações, informar status do
desenvolvimento, armazenar resultados de testes unitários, além de toda
documentação do software. O diferencial dessa ferramenta é a facilidade para
criação de templates e os problemas encontrados foram a falta de integração de
documentos produzidos pelas ferramentas Microsoft Office e ausência de
ferramentas para importação e exportação de conteúdo.
Porém, Angeles (2004) afirma que, para se ter sucesso na utilização de wiki
para documentação e autoria colaborativa, é necessário investir em treinamento
contínuo e administração permanente do site, para assegurar que o seu conteúdo
esteja de acordo com as necessidades dos usuários.
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Essas experiências indicam que ferramentas wiki podem apoiar equipes,
espalhadas geograficamente ou não, na construção de software. Porém, há que se
explorar melhor a questão da organização de um repositório de conhecimento com
artefatos produzidos em todas as etapas do ciclo de vida do sistema e sua utilização
para controle de projetos.
Wikis

não

possuem

todas

as

funcionalidades

necessárias

para

a

administração de um repositório formado por páginas web, e-mails e arquivos, sendo
necessária a sua personalização ou a incorporação de ferramentas para pesquisas
em e-mails e em arquivos, criação de listas de eventos em ordem cronológica e
rotinas para reestruturação de conteúdo.

2.10 Conclusão
Ferramentas wiki já têm sido utilizadas na engenharia de software para apoiar
métodos ágeis que possuem um processo bem definido para desenvolvimento,
como XP. Entretanto, essas ferramentas ainda precisam ser mais bem avaliadas
para métodos de gestão de projetos, como o Scrum, pois uma quantidade maior de
versões executáveis de software, tal como definido para o desenvolvimento ágil,
requer um esforço maior de gestão dos diversos ciclos de planejamento,
desenvolvimento e implementação.
O método Scrum possui um processo que orienta na utilização de artefatos
específicos para gestão, tanto do projeto quanto de cada ciclo de desenvolvimento.
Porém, ainda é necessário avaliar como se pode implementar esses artefatos dentro
do repositório wiki para gestão de projetos.
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3

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DE UM REPOSITÓRIO WIKI

PARA GESTÃO DE PROJETOS COM SCRUM POR MEIO DA
APLICAÇÃO DO MÉTODO DE PESQUISA-AÇÃO
3.1

Introdução
Este capítulo descreve a aplicação prática do método de Pesquisa-Ação no

BC para analisar a problemática do processo de gestão da área de desenvolvimento
de sistemas de tesouraria e propõe planos de ação para se implementar e utilizar o
método Scrum para auxiliar nas tarefas de gestão dos projetos da área, apoiados
pelo uso de ferramenta wiki. Também apresenta uma proposta de formatação dos
artefatos previstos pelo método Scrum para gestão de projetos, visando a inclusão
destes no repositório wiki.

3.2

Aplicação do roteiro de Pesquisa-Ação para análise do processo de gestão

atual e proposta de utilização do Scrum apoiado por ferramenta wiki
Para definição, configuração e utilização de um repositório com informações
para gestão de projetos, colhidas ao longo do processo de desenvolvimento, utilizouse a metodologia de Pesquisa-Ação, empregando-se o roteiro definido por Thiollent
(2007): definição do campo de pesquisa; identificação dos implicados no problema;
análise da situação atual; delineamento da solução desejada; seleção dos
problemas a serem resolvidos; planejamento, execução e avaliação das ações
correspondentes. Esse roteiro foi aplicado na área de desenvolvimento de sistemas
de tesouraria do BC, com o objetivo de se avaliar o processo atual de gestão de
projetos e se definir um plano de ação para implementação do método Scrum,
apoiado no uso da ferramenta wiki.
Após o diagnóstico da situação atual, a Pesquisa-Ação exige a definição de
um plano de ação para melhoria do processo investigado, que, no contexto deste
trabalho, concentra-se na documentação da gestão de projetos definida pelo método
Scrum, auxiliado pela utilização de uma ferramenta de autoria colaborativa do tipo
wiki.
Para acelerar o processo de aprendizado da presente pesquisa, o autor optou
por desenvolver uma plataforma wiki simplificada, baseada no processo do Scrum,
sobre o qual houve a maior parte dos debates, auxiliando tanto na análise da
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problemática de gestão da área, quanto na definição e implementação dos planos de
ação.

3.2.1 Identificação do campo de pesquisa
Para iniciar a pesquisa, o grupo se dedicou aos debates sobre o processo de
gestão da área e dos padrões corporativos de desenvolvimento. Ao longo das
discussões, apurou-se que o departamento de sistemas de tesouraria nem sempre
se utiliza de um processo estruturado para gestão dos seus projetos. Apenas para
projetos críticos ou de grande porte, exige-se a utilização de um processo de gestão.
Quanto ao processo de desenvolvimento, todas as áreas do banco devem obedecer
a uma metodologia própria, denominada Metodologia de Desenvolvimento de
Sistemas (MDS) que se baseia no processo definido pelo RUP, incluindo um
conjunto de regras específicas e artefatos obrigatórios.
Uma alternativa para auxiliar no processo de gestão pode ser a aplicação do
método ágil Scrum que pode ser utilizado para complementar um processo de
desenvolvimento já existente. Esse método administra a complexidade dos projetos
de desenvolvimento de software com a implementação de um processo de inspeção,
adaptação e visibilidade dos requisitos, e possui um conjunto de regras e práticas
simples (Schwaber, 2004).
Por outro lado, ferramentas wiki já têm sido utilizadas pelo BC para
publicação de padrões organizacionais ou processos específicos de determinadas
áreas. Para criação de portais colaborativos com páginas wiki, pode-se utilizar a
ferramenta MS SharePoint, que está amplamente disponível para todo o
departamento de desenvolvimento de sistemas.
O campo de pesquisa deste trabalho abrange a análise da viabilidade da
utilização, dentro do departamento de sistemas de tesouraria do BC, do processo de
gestão definido pelo método Scrum e da utilização de páginas wiki para gestão,
utilizando-se o software SharePoint.

3.2.2 Definição do tema da pesquisa
De acordo com Thiollent (2007), o tema da pesquisa é a designação do
problema prático e da área de conhecimento a serem abordados. O problema a ser
discutido na área de desenvolvimento de sistemas do BC é a utilização de um
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processo de gestão, que possa ser útil para projetos de pequeno e médio porte, seja
simples de se utilizar e não onere os seus executores. O método Scrum encaixa-se
nessa expectativa, pois é um processo de gestão de simples utilização, definido
apenas por quatro artefatos, sendo duas listas (Product Backlog e Sprint Backlog) e
dois gráficos (Product Burndown e Sprint Burndown).
Mesmo estes poucos artefatos podem apresentar dificuldade de se manterem
atualizados e devem estar acessíveis para todos os interessados. Por outro lado, no
ambiente do BC, a ferramenta SharePoint está amplamente disponível, permitindo
facilmente a criação e disponibilização de sites com páginas wiki, que podem
agregar informações e artefatos dos mais variados tipos.
Com isso, o tema da pesquisa acabou sendo definido pelo grupo como “A
utilização do método Scrum para gestão de projetos, auxiliado pelo uso de uma
ferramenta colaborativa do tipo wiki”.

3.2.3 Atores envolvidos
Para a análise e desenvolvimento desta pesquisa, os atores envolvidos foram:

a)

analistas de sistemas: técnicos das áreas de desenvolvimento de
software para a tesouraria, com interesse na utilização da metodologia
Scrum para gestão de projetos;

b)

líder de projetos: técnicos das áreas de desenvolvimento de software
para a tesouraria, responsáveis pela coordenação de projetos e
equipes;

c)

analistas de produto: técnicos responsáveis pela definição de
produtos de tesouraria, encarregados de definir especificações para as
equipes de desenvolvimento de sistemas;

d)

autor: é um dos líderes de projetos que tem a incumbência de gerir
uma das equipes responsáveis pelo desenvolvimento de software de
produtos de tesouraria do banco, além de ser o responsável pela
condução da pesquisa sobre a utilização de wiki, auxiliando nas tarefas
de gestão de projetos com Scrum;

e)

gestores de projetos: responsáveis por administrar equipes de
desenvolvimento de sistemas de tesouraria;
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3.2.4 Pesquisa inicial
No início de 2010, o autor envolveu um analista de sistemas, especialista no
ambiente SharePoint, para obter informações e esclarecer dúvidas acerca de
utilização de templates e gráficos dentro desse ambiente. O alvo seria a construção
de uma versão inicial do repositório wiki para acomodar o processo de gestão do
Scrum. Essa versão serviria para mostrar para o grupo de pesquisa, o objetivo do
trabalho, e agilizar a sua implementação, já que haveria um modelo inicial que
poderia ser evoluído pelo grupo.
Os levantamentos com o especialista em SharePoint duraram cerca de um
mês, e, após isso, o autor iniciou a criação do site wiki, incluindo uma versão inicial
de todos os artefatos para serem analisados pelo grupo de pesquisa.
Em seguida, o autor organizou um conjunto de seminários, dentro da equipe
de sistemas de tesouraria do BC, para analisar a problemática do processo de
gestão da área, que se iniciou em maio de 2010. De acordo com Thiollent (2007) a
organização de um seminário central é a principal técnica de Pesquisa-Ação, que
deve reunir pesquisadores e membros significativos dos grupos implicados no
problema em observação.

3.2.5 Criação do seminário de pesquisa sobre Scrum e Wiki
Para investigar a possibilidade da aplicação do método Scrum, apoiado pelo
uso de ferramenta wiki, o autor identificou e convidou representantes de três grupos
de projetos diferentes do departamento de desenvolvimento de sistemas de
tesouraria do BC, tendo recebido o apoio e incentivo do gestor da área.
Todos os indicados se utilizavam ou necessitavam de um processo de gestão
para controlar o andamento dos projetos. Dentre oito convidados, cinco participaram
ativamente da maior parte das reuniões, que aconteciam semanalmente, auxiliando
no processo de análise e deliberação sobre a implementação do método Scrum e da
forma de armazenamento dos seus artefatos em um site colaborativo do tipo wiki.
Esse grupo se reuniu semanalmente, durante três meses, para pesquisar e
viabilizar a implementação do processo de gestão do Scrum no ambiente wiki. A
maior parte das decisões foi tomada por essa equipe, com as suas deliberações
registradas em atas específicas.
De acordo com Thiollent (2009), quando a população é de pequena
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dimensão, não há necessidade de aplicação de pesquisas por meio de formulários
codificados, pois a sua estruturação em grupos permite a fácil realização de
discussões e obtenção de informações de modo coletivo. Como a equipe de
sistemas de tesouraria do BC possui aproximadamente cento e cinquenta
colaboradores, não houve necessidade de aplicação de pesquisas individuais,
optando-se pela análise e discussão nos seminários.
Na primeira reunião, o autor apresentou os objetivos da pesquisa e mostrou o
funcionamento do processo do Scrum e seus artefatos. Para todas as reuniões
houve uma convocação por email que incluia uma pauta para se iniciar as
discussões.
Para auxiliar nessa investigação, foi criado um site com páginas wiki, onde os
pesquisadores puderam postar assuntos ou links relacionados ao processo de
gestão do Scrum. Todas as atas das reuniões também foram publicadas nesse site.

3.2.6 Coleta de dados
A presente pesquisa fez uso de técnicas para coleta de dados como
discussões em seminários, entrevistas, palestras e reuniões com analistas, gerentes
de projetos e usuários finais, feitas pelo autor e por integrantes do grupo que
investigou o processo de gestão aplicado na área. Entretanto, todas as informações
foram discutidas e analisadas pelo seminário central, conforme definido por Thiollent
(2009), permitindo aos seus participantes capturar conhecimento e auxiliar no
processo de aprendizagem.

3.2.7 Diagnóstico da situação atual
Coube ao grupo de pesquisa investigar o problema de gestão na área,
tornando-se responsável pela coleta, análise e divulgação dos dados, efetuando um
diagnóstico da situação atual e identificando os principais problemas em relação ao
processo de gestão no departamento de sistemas de tesouraria.
No BC, dependendo do porte e relevância do projeto, suas atividades podem
ser monitoradas por uma equipe de gestão corporativa, encarregada de acompanhar
o andamento de projetos, apoiando-se na ferramenta de gerenciamento de projetos
Microsoft Project. Nesse modelo, há reuniões semanais para acompanhamento do
projeto, análise de riscos e identificação de problemas. Os desvios e dificuldades
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apontadas são direcionados para os responsáveis, especificando-se prazos para
resolução dos problemas e metas para readequação do cronograma ou definição de
planos de ação para recuperação dos prazos das tarefas que estiverem em atraso.
Entretanto, para a maior parte dos projetos não é aplicado um processo de gestão
padronizado. Ao contrário, cada equipe administra o seu projeto de acordo com as
suas possibilidades.
No BC, a elaboração de sistemas se dá por meio da utilização de uma
metodologia de desenvolvimento de sistemas semelhante à dos métodos ágeis,
denominada MDS, que prevê entregas parciais de software. Entretanto, na maior
parte dos casos, as entregas são de fase única e toda a documentação é feita para
o projeto inteiro, bem como a gestão se concentra na entrega total da tarefa. Nesse
modelo se admite algum atraso nas entregas iniciais, desde que este seja
compensado até a entrega final do projeto.

3.2.8 Principais problemas
No departamento de desenvolvimento de sistemas de tesouraria do BC,
existem projetos dos mais variados tamanhos, tanto de complexidade quanto de
prazo. Entretanto, a maior parte dos projetos se enquadra numa das categorias
identificadas no quadro 6.
Categoria do

Tipo de

projeto

desenvolvimento

1) Pequeno
porte
2) Médio porte
3) Grande
porte

Individual

Grupo

Grupo

Envolvidos / Prazo

Encarregado da gestão

Um analista por até 3

Analista ou líder de equipe

meses
Mais de um analista

Líder de equipe

por até 3 meses
Vários analistas por

Gerente do projeto ou Área

mais de 3 meses

de gestão integrada

Quadro 6 - Categorias de projetos
Fonte: Elaborado pelo autor

No caso de projetos do tipo 1, compete ao analista levantar as necessidades
junto ao usuário, definir a solução técnica e especificar o desenvolvimento para uma
fábrica de software interna, ou ele próprio pode efetuar a codificação necessária. Ao
final, efetua os testes integrados e implanta a nova versão do software.
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A gestão em projetos desse tipo ou é feita pelo próprio desenvolvedor ou é
feita por um líder de equipe, mas sem utilizar qualquer técnica e, normalmente, sem
fazer uso de qualquer ferramenta.
No caso de projetos do tipo 2, geralmente a codificação é desenvolvida por
alguns integrantes do próprio grupo, mas também segue o modelo de implantação
em apenas um ciclo. A gestão de projetos é feita pelo líder da equipe, que emprega
sua própria técnica de gestão, podendo se utilizar de ferramentas de texto ou
planilhas para o controle dos projetos.
No desenvolvimento de projetos do tipo 3, a gestão, ou é feita por uma equipe
de gestão corporativa ou é feita pelo próprio gerente da área. Quando se utiliza a
equipe de gestão corporativa, uma ferramenta para desenvolvimento de cronograma
é utilizada em conjunto com técnicas de gestão, como análise de riscos e análise da
evolução do projeto. As informações são coletadas durante reuniões semanais de
acompanhamento de projetos, nas quais se avaliam os prazos e o encerramento das
tarefas. Os problemas identificados são anotados e encaminhados para os
responsáveis. Quando a gestão é feita pelo próprio gerente, normalmente não se
utiliza uma técnica padronizada para acompanhamento de projetos.
Como a maior parte dos projetos é do tipo 1 ou do tipo 2, conclui-se que o
processo de gestão geralmente fica a cargo de apenas uma pessoa, que não utiliza
nenhuma ferramenta específica para gestão. Por outro lado, quando são utilizadas
ferramentas de gestão, apesar de haver um repositório para armazenamento de
todos os documentos do projeto, normalmente a sua divulgação é feita em
comunicados, enviados por e-mail para todos os envolvidos, com cronogramas ou
planilhas de controle anexas, espalhando-se inúmeras versões dos documentos.
As equipes de desenvolvimento têm grande dificuldade em atuar sem
interferências, pois possuem múltiplas responsabilidades e atendem diversos grupos
de usuários, das mais diversas áreas do banco, que solicitam informações,
constantemente, acerca da utilização de sistemas, ou propõe novos produtos ou
funcionalidades a serem desenvolvidas.
Outro item que dificulta o acompanhamento de projetos reside no fato de os
usuários se encontrarem distantes, fisicamente, normalmente em diferentes prédios
do BC, dificultando a comunicação face a face para análise dos requisitos e
esclarecimento de problemas.
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3.2.9 Problemas a serem superados
Os desafios para a evolução dessa pesquisa na área de sistemas de
tesouraria são:
a)

Conscientização da necessidade de utilização de um processo para
gestão de todos os tipos e tamanhos de projetos

b)

Divulgação do método Scrum

c)

Divulgação da ferramenta wiki para documentação e gestão de
projetos

d)

Configuração do wiki para comportar o processo de gestão do Scrum e
seus artefatos

e)

Utilização do ambiente wiki para auxiliar nas tarefas de gestão

f)

Proporcionar um aprendizado do processo de gestão com o uso do
Scrum

3.2.10 Hipóteses e diretrizes para configuração do repositório
Considerando-se a necessidade de urgência de implementação de um
software para negociação de produtos, e da ausência de um processo de gestão
predefinido para a maior parte dos projetos, a utilização de um processo de gestão,
tal como o definido pelo método Scrum, contribuiria para auxiliar no cumprimento
dos prazos combinados ou, até mesmo, acelerar o desenvolvimento de projetos. A
visibilidade dos requisitos delineada pelo método Scrum também poderia melhorar a
qualidade do software. A satisfação do cliente também poderia ser melhorada, em
função do maior número de entregas e de uma comunicação mais clara do
andamento do projeto.
Adicionalmente, o repositório para gestão com Scrum não deveria onerar
seus

executores

e

também

não

poderia

interferir

na

metodologia

de

desenvolvimento de sistemas do BC, já que se trata de um padrão organizacional.
Poder-se-ia aproveitar o esforço coletivo para atualização das informações, e
também se utilizar de mecanismos de comunicação eficientes, como os wiki, para
manter todos os stakeholders informados do progresso e das dificuldades do projeto.
A construção de sites no formato wiki poderia ser feita por meio da ferramenta
SharePoint, que está amplamente disponível na área de sistemas.
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Também se espera que, ao final da corrente pesquisa, alguns integrantes do
grupo possam trabalhar como elementos multiplicadores para o uso das técnicas de
gestão do Scrum, apoiando-se na utilização de ferramentas wiki.
O método Scrum foca no gerenciamento das necessidades dos clientes,
representado pelo Product Backlog e nas tarefas de cada Sprint, representada pelo
Sprint Backlog. O acompanhamento se dá pela análise do consumo de horas do
projeto, apresentado no gráfico Product Burndown, e pela análise do consumo de
horas da iteração, ilustrada pelo gráfico Sprint Burndown. A atualização desses
artefatos e análise do seu conteúdo são as atividades principais definidas pelo
método Scrum para gestão de projetos. Por isso, a implementação desses artefatos
num repositório wiki permitiria centralizar toda a documentação dos projetos em um
único ambiente, e poderia viabilizar a utilização de um processo de gestão,
principalmente nos projetos em que não há um controle efetivo sobre o seu
andamento.

3.2.11 Definição do plano de ação para configuração e utilização do repositório
Para acelerar o processo de aprendizado dos participantes da pesquisa em
relação à utilização do método Scrum e das funcionalidades das ferramentas wiki, o
autor criou um modelo inicial de gestão para um projeto piloto. Dessa forma, tanto o
site quanto os artefatos implementados, já possuiriam informações reais, tornandose um ambiente propício para críticas e sugestões.
Após a criação do repositório piloto para gestão e as apresentações iniciais
pelo autor, houve a formação do grupo de pesquisa para analisar a problemática de
implementação do processo de gestão do Scrum para os projetos da área.
O grupo de pesquisa optou por criar o repositório com uma estrutura de
páginas wiki e documentos, contemplando informações, tanto do processo de
gestão, quanto do processo de desenvolvimento. A motivação para essa decisão foi
a de que o processo de gestão monitoraria o desenvolvimento, assim como as
informações técnicas acerca do desenvolvimento auxiliariam nas tarefas de gestão.
De acordo com Coughlan e Coghlan (2002), a Pesquisa-Ação pode ser
executada em diversos ciclos de desenvolvimento, sendo que cada ciclo possui os
seguintes passos: coleta de dados, divulgação das informações para o grupo,
análise dos dados, planejamento, implementação e avaliação das ações. Baseado
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nesse conceito, o grupo definiu a execução do plano de ação em dois ciclos,
conforme descritos no quadro 7, com o objetivo de se analisar mais detalhadamente
os processos de construção e o de utilização do repositório, e, com isso, tentar
melhorar cada um desses processos.
Ciclo

Descrição

Primeiro

Configuração do repositório wiki para acomodar o processo de gestão do

ciclo

Scrum para os projetos da área

Segundo

Análise da utilização prática do repositório em dois projetos

ciclo
Quadro 7 - Execução do plano de ação em ciclos
Fonte: Elaborado pelo autor

Após a análise da problemática de gestão discutida no seminário, e da
definição da forma de implementação, o grupo de pesquisa definiu as atividades
para a execução do primeiro ciclo da pesquisa, conforme descrito no quadro 8.
Atividade

Objetivo

Responsáveis

Análise da implementação Auxiliar na transmissão de conhecimento do Grupo
do

repositório

para

o processo do Scrum e aumentar a velocidade pesquisa

projeto piloto

do aprendizado

Definições do repositório Definir as implementações no repositório Grupo
wiki

para

contemplar

de

de

o wiki para atender ao processo do Scrum e à pesquisa

processo de gestão do metodologia de desenvolvimento do BC, a
Scrum

partir da análise do projeto piloto

Implementação de ajustes

Tornar o modelo wiki mais adequado ao Autor
processo do banco

Divulgação do modelo

Mostrar a ferramenta formatada para o Autor
processo de gestão com Scrum

Quadro 8 - Atividades definidas para o primeiro ciclo da pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor

Todas as atividades foram definidas no seminário central e, ao longo de cada
reunião, o grupo efetuava uma análise de uma implementação feita no wiki para o
projeto piloto e, em seguida, definia as modificações ou implementações
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necessárias, ficando a cargo do autor a execução dessas mudanças. Ao final, houve
a divulgação do modelo do repositório, para que as demais equipes também
pudessem se utilizar da ferramenta wiki a fim de auxiliar no processo de gestão.

3.3

Formatação dos artefatos previstos pelo Scrum
Durante o ciclo de vida de um sistema, normalmente se produzem artefatos

com informações relevantes acerca do negócio e da solução. Informações sobre as
necessidades dos usuários, os requisitos, a solução proposta, o plano de projeto, o
desenvolvimento e os testes, são armazenadas em artefatos específicos, compondo
o conhecimento necessário para auxiliar no desenvolvimento, manutenção e gestão
de projetos.
Os artefatos de documentação do projeto, se capturados ao longo do
processo de desenvolvimento, e armazenados em um local acessível para todos os
envolvidos, podem se transformar em uma base de conhecimento para suporte às
tarefas de desenvolvimento, manutenção e gestão de projetos.
A fim de registrar informações de modo coletivo, torna-se necessária a
utilização de um mecanismo que permita o trabalho colaborativo, tal como as
ferramentas wiki oferecem.
Para a gestão de projetos, também é necessário se utilizar uma ferramenta
específica para esse fim, apoiada inclusive por um método de trabalho. O método
ágil Scrum é um processo especializado em gestão, que define processos para
acompanhamento de projetos, mas que não impõe a utilização de um padrão para
construção de software. Por isso, ele pode ser utilizado para complementar um
processo de desenvolvimento, sem interferir nos padrões organizacionais para
implementação de sistemas.
Normalmente, toda documentação produzida durante o desenvolvimento de
um projeto pode ser armazenada em um repositório. De acordo com Bernstein e
Dayal (1994), repositório é um banco de dados compartilhado de informações sobre
artefatos produzidos ou utilizados por uma empresa. Tais artefatos podem ser úteis
para auxiliar na criação de software, documentos, mapas e componentes de
produtos manufaturados das mais diversas áreas, como circuitos eletrônicos, aviões,
automóveis e plantas industriais. Para criação desses artefatos, normalmente são
utilizadas ferramentas específicas para cada um deles. Engenheiros de software
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geralmente se utilizam de ferramentas para desenho de projeto, estruturação de
banco de dados e edição de programas. Gerentes de projeto fazem uso de
ferramentas para gerenciamento e planejamento, especializados na criação de
cronogramas e relatórios para acompanhamento dos projetos.
Este trabalho implementa e avalia a utilização de um repositório colaborativo
para gestão de projetos de acordo com o processo definido pelo método ágil Scrum.
Trata-se da criação e utilização de uma plataforma wiki a fim de armazenar
informações e artefatos de documentos previstos pelo método Scrum para
gerenciamento de projetos.
Para implementação e avaliação do repositório, este trabalho emprega a
metodologia de Pesquisa-Ação, que, de acordo com Thiollent (2009), quando
utilizada na área de organização e sistemas, pode facilitar a implementação e a
assimilação de novas técnicas, auxiliar na circulação de informação, na
aprendizagem coletiva e na organização do trabalho.
Entretanto, o repositório também pode ser utilizado para armazenar
informações geradas pelo processo de desenvolvimento, tornando-se uma
plataforma de suporte à construção e gestão de projetos.
O processo do Scrum prevê a criação e atualização de documentação de um
projeto ao longo do processo de desenvolvimento, com artefatos para controle do
seu escopo e de suas iterações, descrição dos requisitos escritas pelos usuários e
artefatos gráficos para acompanhamento do projeto e das iterações. O Scrum
recomenda que toda essa documentação deva estar visível para todos os
envolvidos.
Para controle do escopo do projeto, o Scrum define o artefato Product
Backlog, que contém a lista de requisitos funcionais e não funcionais do produto.
Outro artefato que possui a lista de requisitos é o Sprint Backlog, porém, restrito a
uma iteração, incorporando uma lista de tarefas para cada item do Backlog.
Para acompanhamento do progresso do projeto são utilizados gráficos
Burndown que mostram a quantidade de horas trabalhadas e o total de horas
remanescentes para o término do projeto ou de uma iteração.
O Scrum não define um artefato específico para detalhamento dos requisitos.
Entretanto, uma alternativa pode ser a utilização do mecanismo recomendado pelo
método XP, denominado User Stories, que são sentenças escritas na linguagem dos
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usuários para detalhamento das suas necessidades.
O Scrum também define os papéis dos envolvidos no processo (Product
Owner, Scrum Master e Delivery Team) e identifica os responsáveis pela
manutenção dos artefatos. O Product Owner é o representante do cliente,
responsável pelas definições do projeto. O Scrum Master é o responsável da área
de Tecnologia da Informação (TI) para o controle e acompanhamento do projeto. O
Delivery Team é a equipe de TI responsável pelo desenvolvimento da solução.

3.3.1 Product Backlog
Para a gestão de projetos ágeis, Ambler (2001) recomenda a utilização de
uma pilha de requisitos priorizados. Essa abordagem é implementada pelo método
Scrum com o artefato Product Backlog, que contém a lista de requisitos de alto nível
do projeto.
O Product Backlog contém os requisitos funcionais e não funcionais que
devem ser priorizados pelos clientes e estimados pelos desenvolvedores. É uma
lista dinâmica que deve ser constantemente atualizada para refletir as necessidades
técnicas e de negócio e, sua primeira versão oriunda do plano de projeto, é
meramente uma estimativa inicial dos requisitos (SCHWABER, 2004).
Tabela 1 - Product Backlog
PB_ID

Descrição do item do Product Backlog

Nível de

Horas

Sprint

prioridade

previstas

prevista

#P1

Registrar dados básicos dos hotéis

1

40

S1

#P2

Registrar tipos de instalações dos hotéis

1

32

S1

#P3

Registrar fotos das instalações dos hotéis

3

32

S3

#P4

Registrar preços das diárias dos hotéis

1

64

S1

#P5

O cliente pode fazer reserva de hotel no site

2

80

S2

#P6

O cliente pode cancelar a reserva

3

24

S3

#P7

O cliente pode consultar uma reserva

2

40

S2

#P8

O cliente pode fazer uma reserva de carro

3

64

S3

#P9

O cliente pode cancelar uma reserva de carro

3

32

S3

68

Total de horas do projeto

408

3 Sprints

Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela 1 mostra um exemplo de Product Backlog com uma lista de
requisitos priorizados pela área de negócios e os esforços estimados pela equipe de
desenvolvimento. Cada item contém a estimativa de horas previstas para sua
execução e a definição de uma Sprint para atendimento de cada requisito.
A origem do Product Backlog pode ser coletada por meio de User Stories, que
são requisitos declarados de maneira informal em uma ou duas sentenças pelos
próprios usuários, utilizando a linguagem de negócio.

3.3.2 User Stories
De acordo com Stamelos e Sfetsos (2007), User Stories são breves
descrições das características necessárias para o desenvolvimento de um sistema,
escritas na linguagem dos clientes, com informação suficiente para a equipe de
desenvolvimento estimar o esforço para a sua implementação. Em cada User Story,
um ou mais testes de aceite devem ser escritos para validar seu conteúdo.
Essas sentenças são armazenadas em um artefato específico, porém estão
relacionadas aos itens do Product Backlog.
Tabela 2 - User Stories
Descrição do

Resp.

PB_ID item do Product Detalhamento das User Stories

pela

Data

descrição

Backlog

Horas
estimadas

No página web para cadastro do
hotel deve conter informações
como nome, endereço, telefones,
Registrar dados
#P1

fax e e-mails.
Cléber

básicos dos
hotéis

A imagem do logotipo do hotel
deve

ser

armazenada

para

exibição futura na página de
reserva

15/07/2010

40

69

Os preços das diárias devem ser
registrados

por

tipo

de

apartamento e por período (dia
Registrar preços
#P4

das diárias dos
hotéis

de semana, fim de semana,
baixa

temporada,

alta

temporada)

Ana Maria

25/08/2010

64

Também deve conter preços de
pacotes

promocionais

por

temporada

Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela 2 mostra um exemplo de formulário para User Stories, contendo o
item do Product Backlog, o detalhamento dos requisitos em frases curtas, a
indicação do responsável pela informação, a data da especificação do requisito e
uma estimativa em horas preenchida pelo Scrum Team.

3.3.3 Sprint Backlog
Durante a fase de implementação são selecionados alguns itens do Product
Backlog para compor uma iteração. Cada item selecionado dá origem a um conjunto
de tarefas, compondo um Sprint Backlog, que mostra as tarefas a serem executadas
por cada membro da equipe, bem como o tempo previsto para a sua realização.
Nessa lista devem constar quaisquer tipos de tarefas necessárias para o
cumprimento da Sprint.
Tabela 3 - Sprint Backlog
Descrição do
SB_ID PB_ID

item do
Product

Horas
Tarefas

Desenvolvedor
responsável

Prev.

Dário

20

Dário

4

Denise

24

Backlog
Desenhar a interface do
cadastro
#S1

#P6

O hotel deve
ser cadastrado

Validar a interface com o
usuário
Criar tabelas

Realiz.

70

Efetuar codificação do cadastro

Douglas e

de hotel

Denner

Efetuar testes

Dilma

Total de horas do item
Desenhar a interface do
cadastro
Validar a interface com o
O hotel deve
ter uma lista de
#P7

preços das
diárias e dos
serviços
oferecidos

usuário
Criar tabelas
Efetuar codificação da lista das
diárias
Efetuar codificação da lista dos
serviços
Efetuar testes
Total de horas do item

Total de horas da Sprint

240
40
328

Dário

20

Dário

4

Denise

16

Douglas

100

Denner

60

Dilma

24
224
552

Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela 3 mostra um Sprint Backlog formado pelos itens do Product Backlog
selecionados para a iteração, acrescido das tarefas previstas, das estimativas de
esforço e dos responsáveis pela execução de cada tarefa. O total de horas previstas
para a implementação de um item do Product Backlog é subdividido por suas
tarefas, e o tamanho de cada tarefa é definido de acordo com a experiência da
equipe de desenvolvimento.

3.3.4 Sprint Burndown
O progresso de uma Sprint é demonstrado no gráfico Sprint Burndown, que
mostra o total de horas restantes para se terminar a iteração, pois o Scrum utiliza o
conceito de Time-box, que é um tempo fixo e igual para cada Sprint (PEREIRA;
TORREÃO; MARÇAL, 2007). Dessa forma o Scrum pretende garantir que seja
utilizado somente o tempo predefinido para execução das tarefas planejadas. O
tempo recomendado para desenvolvimento de uma Sprint é definido entre duas e
quatros semanas.
Quando se subestima o esforço para o desenvolvimento de uma Sprint, é
recomendável reduzir seu escopo ao invés de aumentar a quantidade de horas,
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mantendo o tempo planejado para a Sprint (SANTOS, 2009). O trabalho faltante
deve ser renegociado com o cliente para desenvolvimento em uma futura Sprint.

Figura 5 - Gráfico Burndown de uma Sprint
Fonte: Pereira, Torreão e Marçal (2007)

A figura 5 exibe o gráfico Burndown de uma Sprint, cujo Time-box é de cento
e vinte horas, previstas para serem realizadas em quinze dias úteis, com uma média
diária de oito horas de trabalho. A linha reta e pontilhada mostra o número previsto
de horas remanescentes, considerando-se um comportamento linear de horas de
trabalho diárias. Já, a linha contínua e sinuosa mostra o número de horas
remanescentes, ao longo de cada um dos dias de trabalho, até o décimo terceiro
dia. Nesse dia, a linha contínua está ligeiramente abaixo da linha pontilhada, porém,
bem próxima, mostrando que o número de horas realizadas está seguindo o
planejamento, com um desempenho levemente melhor que o previsto. Entretanto,
também mostra que, em alguns momentos do projeto, o consumo de horas esteve
abaixo do esperado, onde a linha contínua ficou acima da linha pontilhada.

3.3.5 Product Burndown
O acompanhamento do Product Backlog também pode ser feito utilizando-se
um gráfico Burndown do produto para mostrar a porção de trabalho feito em cada
Sprint e a quantidade de trabalho restante até o término do projeto. A intersecção da
linha de tendência do trabalho restante com o eixo horizontal indica o fim do
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trabalho. Dependendo da tendência do término do projeto, pode-se adicionar ou
remover funcionalidades para se manter a data provável de entrega, ou estender a
data para se incluir mais funcionalidades (SCHWABER, 2004).

P roduc t B urndown
250

240
220

200

200

190

H oras
res tantes 150

160

150
R ea liza do

120

P revis to

100
80
50

40

0
1

2

3

4

5

6

S print

Figura 6 – Gráfico Burndown de um projeto
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 6 mostra o gráfico Burndown de um projeto cujo desenvolvimento
está previsto em seis Sprints de quarenta horas cada uma. O eixo horizontal indica a
quantidade de horas faltantes para o término do projeto e o eixo vertical indica uma
Sprint. A linha pontilhada mostra o volume restante de horas previstas para o
término do projeto no início de cada Sprint e a linha contínua indica o volume
restante de horas reais no início de cada Sprint. Esse gráfico ilustra como o volume
de horas efetivamente realizadas para o projeto está abaixo do planejado.
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4

CONFIGURAÇÃO PRÁTICA DO REPOSITÓRIO WIKI PARA
SUPORTE AO PROCESSO DO SCRUM

4.1

Introdução
Para se manter competitivo no mercado de produtos de tesouraria, o BC

necessita implementar softwares para negociação de produtos financeiros
diferenciados para seus clientes, de modo constante e no menor tempo possível,
mesmo que de maneira simplificada, para atender ao “time to market” exigido pelos
clientes. Por isso, a implementação de um processo de gestão ágil, para
desenvolvimento de sistemas de tesouraria, vai ao encontro das necessidades do
BC.
Para auxiliar na utilização do método Scrum, as informações do processo de
gestão são registradas, durante o processo de desenvolvimento, de modo
colaborativo por meio da ferramenta wiki disponível para a corporação, viabilizando
a utilização de um repositório de informações de projetos para os interessados.
A ferramenta utilizada foi a versão 2007 do software SharePoint que, embora
possua características específicas para gerenciamento de sites e espaços de
trabalho, não foram exploradas nessa pesquisa, que focou nas funcionalidades para
criação e edição de páginas wiki. O intuito é que esse trabalho também possa servir
para

auxiliar

na

implementação

de

ferramentas

para

gerenciamento

e

desenvolvimento de projetos com outros wiki disponíveis, sejam eles gratuitos ou
não.
O plano de ação, definido pelo grupo de pesquisa, focou na configuração e na
avaliação do repositório, que foram executados em dois ciclos: um para
configuração do repositório wiki, para contemplar o processo de gestão do Scrum e
outro para análise da utilização prática da ferramenta em dois projetos.
Neste capítulo, descreve-se a execução do primeiro ciclo desta pesquisa, que
inclui a definição da estrutura do repositório wiki para gestão de projetos, descrição
do formato das páginas do site, formatação dos documentos previstos pelo método
Scrum e personalização do site para comportar o citado método.

4.2

Estrutura do repositório
Durante a análise das informações produzidas dentro do projeto piloto, o autor
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foi registrando as decisões para, em seguida, proceder às implementações,
deliberadas por consenso no seminário de pesquisa sobre o método Scrum. Mesmo
durante a utilização prática do repositório em dois projetos reais, diversas mudanças
foram realizadas no site após a identificação de problemas em relação à sua
utilização ou à aplicação do método e, até mesmo, para implementar melhorias
consideradas relevantes pelo grupo.
Para chegar a um acordo sobre a estrutura do repositório, o grupo analisou a
problemática do processo de gestão no departamento de desenvolvimento de
sistemas do BC, e constatou que, somente para projetos de grande porte são
aplicados métodos de gerenciamento padronizados. Para projetos de menor porte,
ou não há gerenciamento ou ele é feito com critérios específicos de cada gestor. Por
isso, o grupo concluiu que a utilização do processo de gestão do Scrum poderia ser
mais facilmente implementada nos projetos de pequeno e médio porte.
Adicionalmente, o grupo de pesquisa decidiu armazenar também informações
sobre a implementação de projetos, criando-se um repositório unificado para gestão
e desenvolvimento. A argumentação do grupo foi a de que o processo de gestão do
Scrum já possui uma parte do processo de desenvolvimento, pois gerencia listas de
requisitos, aliado ao fato de que o processo de gerenciamento pode ser mais efetivo
quando se é possível consultar diferentes detalhes de um projeto no mesmo
repositório.
Entretanto, antes de se configurar o repositório, o grupo identificou dois prérequisitos: necessidade de o site estar aderente ao processo de desenvolvimento
usado pelo BC e utilização apenas de ferramentas homologadas pelo banco.

4.2.1 Pré-requisitos
O grupo definiu que a estrutura do repositório deveria obedecer ao padrão de
desenvolvimento de sistemas do BC, a MDS, devendo se utilizar dos artefatos
definidos por tal processo.
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Figura 7 - Etapas da MDS - Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 7 mostra as etapas da metodologia de desenvolvimento de sistemas
do BC e os documentos necessários para cada uma das etapas (ver Apêndice A),
cujas definições estão descritas no quadro 9.
Etapa
Escopo
Estimativa

Descrição

Artefatos obrigatórios

& Prevê a geração de uma estimativa de Documento de especificação
esforço do projeto

de projetos (DEP);
Documento de arquitetura do
projeto (DAP)

Análise

Detalha os requisitos e determina o que Documento de requisitos do
deve ser desenvolvido.

sistema (DRS);
Protótipo (PROT);
Roteiro de testes funcionais
(RTF)

Desenho

Define o desenho técnico do projeto e

físico

descreve como a solução deve ser
desenvolvida.

Construção

Constrói a solução representada pelo
código fonte e executa testes unitários e
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integrados.
Teste

Testa funcionalmente a solução de modo Evidência de testes (EVID)
a obter a homologação para implantação.

Implantação

Cataloga a solução em produção e conclui
a demanda.

Gestão

de Após o início do desenho físico, caso haja

Mudança de alguma mudança nos requisitos, deve-se
Requisitos

avaliar o impacto das novas solicitações,
alterar os documentos de requisitos do
sistema e fornecer uma nova estimativa.

Quadro 9 - Etapas e artefatos previstos pela MDS
Fonte: Elaborado pelo autor

Também se definiu que, para criação de sites com páginas wiki, deveria ser
utilizada apenas a ferramenta wiki já inclusa no ambiente SharePoint, por se tratar
de um software homologado pelo banco e amplamente disponível para as áreas do
BC.

4.2.2 Artefatos selecionados para composição do repositório
O repositório foi definido pelo grupo de pesquisa como um mecanismo para
armazenar informações do processo de desenvolvimento e de gestão, logo, nele
devem estar presentes os artefatos definidos pela MDS e aqueles definidos pelo
Scrum, mas poderão ser acrescentados outros documentos e informações,
dependendo da necessidade do projeto.
Do Scrum foram selecionadas listas de requisitos, de tarefas e de
impedimentos, além dos gráficos do produto e das iterações. Também foi criado um
artefato para registrar o progresso do projeto e outro para detalhamento de
requisitos.
Dependendo do tipo de artefato, ele pode ser formatado em página wiki, ou
criado um arquivo do tipo texto ou planilha de cálculo. Esses arquivos podem ser
carregados na área de documentos do site ou armazenados em um servidor de
arquivos da rede do BC, que podem ser acessados por meio de links criados nas
páginas wiki.
Todos os artefatos da MDS foram mantidos em suas respectivas extensões
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de arquivo, enquanto os artefatos definidos pelo Scrum, exceto os gráficos
Burndown, foram formatados em páginas wiki.
Artefato

Origem

Tipo de

Abrangência

implementação
Product Backlog

Scrum

Página wiki

Projeto

Sprint Backlog

Scrum

Página wiki

Sprint

Gráfico Burndown

Scrum

Planilha de cálculo

Projeto na primeira pasta
e

Sprint

nas

pastas

seguintes
Impediment

Scrum

Página wiki

Sprint

Scrum

Página wiki

Sprint

Requisitos

Scrum

Página wiki

Projeto

DEP

MDS

Documento de texto

Projeto

DAP

MDS

Documento de texto Projeto

Backlog
Sprint daily
meeting

com imagens
Sprint

DRS

MDS

Documento de texto

PROT

MDS

Documento de texto Sprint
com imagens

RTF

MDS

Planilha de cálculo

Projeto na primeira pasta
e

Sprint

nas

pastas

seguintes
EVID

MDS

Documento de texto Sprint
com imagens

Quadro 10 - Artefatos selecionados para composição do repositório
Fonte: Elaborado pelo autor

O quadro 10 exibe a lista dos artefatos selecionados para compor o
repositório, identificando a origem, a forma de apresentação e a abrangência do seu
conteúdo.
Com os artefatos definidos, foi possível criar a estrutura do repositório para
comportar essas informações.

78

4.2.3 Definição da estrutura do repositório
Por deliberação do grupo de pesquisa, o repositório deveria conter
informações tanto do processo de desenvolvimento definido pelo BC, quanto do
processo de gestão definido pelo Scrum, ambos adaptados para comportar as
peculiaridades do processo de gestão e desenvolvimento de sistemas da área. Para
isso, os artefatos do Scrum e da MDS foram incorporados ao repositório.

Figura 8 - Estrutura do repositório unificado para gestão e desenvolvimento de projetos
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 8 exibe a estrutura do repositório unificado para gestão e
desenvolvimento, composto de etapas e documentos previstos por ambas as
metodologias (Scrum e MDS), identificando os seus artefatos.

4.2.4 Implementação do processo do Scrum nos projetos da área
No ambiente do BC os produtos de tesouraria são criados e, ao longo do
tempo sofrem evoluções para atender as novas demandas do mercado financeiro.
Com a utilização do Scrum foi elaborado um projeto inicial, definindo-se um plano de
desenvolvimento incremental por meio de Sprints. Após a implantação da primeira
versão do produto, novos projetos poderiam ser criados para atender novas
necessidades determinadas pelo mercado financeiro.
Dessa forma, no ciclo de desenvolvimento de produtos de tesouraria do BC
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com a utilização do método Scrum, um produto é definido por um ou mais projetos,
e, cada projeto é implementado em uma ou mais Sprints. O primeiro projeto define a
criação do produto e, os demais projetos definem a sua evolução.
Para a organização desses projetos, foi definida pelo grupo de pesquisa a
utilização de uma estrutura hierárquica para acesso a eles.

4.2.5 Hierarquia de projetos
Para organização do repositório, criou-se um site para cada projeto, e, para
cada evolução de um produto foi criado um subsite, vinculado ao site do projeto
inicial, criando-se, assim, uma estrutura hierárquica de projetos.
Quando ocorre a criação de um produto, elabora-se um site, composto de
páginas wiki e área de documentos, para apoiar o seu processo de gestão e
desenvolvimento e, para cada evolução desse produto, pode-se criar um subsite do
projeto inicial. Dessa forma, é possível acompanhar a evolução de um produto,
navegando-se pelos sites criados a partir do site inicial do produto. Além disso, a
funcionalidade de pesquisa inclusa no SharePoint abrange o site e os seus subsites,
o que facilita a busca por informações relacionadas a um produto.
Embora não se saiba os limites para a criação de nós dessa hierarquia, no
ambiente do BC, até o final deste trabalho, havia sido utilizada uma estrutura
hierárquica de sites com quatro níveis, conforme descrito no quadro 11.
Nível
1

2

Título

Conteúdo do site

Raiz de projetos da Acesso à página inicial de projetos da equipe, apresentando a
área

lista de grupos de projetos.

Grupo de projetos

Acesso

à

pagina

inicial

de

um

grupo

de

projetos,

apresentando sua lista de projetos.
3

Projetos

Acesso à pagina inicial de um projeto, apresentando sua lista
de subprojetos.

4

Subprojetos

Acesso à pagina inicial de um subprojeto.

Quadro 11 - Hierarquia de sites de projetos do departamento
Fonte: Elaborado pelo autor

Para a implementação dessa hierarquia foi utilizada a funcionalidade de
criação de sites e espaços de trabalho do SharePoint. Para a manutenção evolutiva
dos projetos foram criados subsites vinculados ao site principal.
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4.2.6 Estrutura geral das páginas wiki
Todas as páginas possuem uma estrutura padronizada, com cabeçalho e
corpo. No cabeçalho apresenta-se o título da página, permite-se o acesso a
funcionalidades para edição e busca, além de permitir a navegação pelos itens da
hierarquia de sites, mostrando-se os grupos de projetos, projetos e subprojetos.
No corpo descreve-se o conteúdo da página com elementos textuais, imagens
e links para acesso às demais páginas e documentos do projeto.

Figura 9 – Cabeçalho da homepage de acesso aos projetos da equipe
Fonte: Elaborada pelo autor

A figura 9 mostra a parte superior da página wiki da área de projetos de
sistemas de tesouraria do BC (equipe P0), onde os nomes dos grupos de projetos
estão dispostos horizontalmente em abas. Quando uma aba é selecionada a sua
lista de projetos é exibida (ordenado verticalmente). Esta figura capturou o momento
em que o projeto PET foi selecionado, exibindo os seus subprojetos: BMF ON-LINE
e BOVESPA/BMF.
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Figura 10 – Cabeçalho da homepage de um projeto
Fonte: Elaborada pelo autor

Na figura 10 é exibido o cabeçalho da homepage do projeto BMF ON-LINE,
que mostra a existência do subprojeto TRAT. ESTRATÉGIAS DEFAULT e links para
as seguintes funcionalidades:
a)

Editar – permite a edição do conteúdo das páginas;

b)

Histórico – permite a visualização do histórico das diferentes versões
de uma página;

c)

Links existentes – exibe uma lista com os links existentes na página;

d)

Documentos do projeto – exibe uma lista de documentos carregados
no site, permitindo inclusão ou exclusão de itens;

e)

Páginas wiki – exibe uma lista de páginas do site, permitindo inclusão
ou exclusão de itens;

f)

Busca (campo texto com imagem de uma lupa) – permite pesquisar
o conteúdo informado nas páginas e documentos anexos ao site do
nível atual e dos níveis inferiores;

g)

Ações do site – permite realizar modificações na configuração de
todas as páginas;

h)

Help (símbolo de interrogação) – permite consultar o help do
SharePoint.
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4.2.7 Estrutura da homepage de um projeto
A construção do site foi adequada para comportar os artefatos definidos pelas
metodologias do Scrum e da MDS, além de outros artefatos específicos do projeto,
formatados em páginas wiki e arquivos do tipo texto ou planilha de cálculo.
Cada projeto possui uma homepage de entrada, contendo uma descrição do
seu objetivo e links para documentos ou páginas do mesmo. Na parte superior da
página é exibido o nome do projeto e uma pequena descrição de seus objetivos.
Em seguida são exibidos links para os artefatos no nível projeto e, na
sequência, os links para os artefatos de cada Sprint, exemplificados na figura 11.

Figura 11 – Corpo da homepage de um projeto
Fonte: Elaborada pelo autor

A figura 11 apresenta o corpo da homepage de um projeto, com informações
em dois níveis: do projeto e da Sprint. No nível do projeto mostra links para os
documentos relacionados ao escopo e estimativa previstos pela MDS (DEP e DAP),
e para gestão de projetos definida pelo Scrum (Product Backlog e gráfico
Burndown). No nível da iteração, são exibidos, para cada uma das Sprints, links para
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os documentos previstos pela MDS na etapa de análise (DRS, RTF e PROT) e na
etapa de teste (Evidências de testes) e, também, links para os artefatos do Scrum,
como Sprint Backlog, lmpediment Backlog, e Sprint Daily Meeting.
Conforme definido pelo grupo de pesquisa, um site de projeto poderia conter
outras informações, além das previstas na MDS e no Scrum e, para o projeto exibido
na figura 11, também foram criados os seguintes links:
a)

Cronograma macro do projeto;

b)

Lista de Stakeholders;

c)

Lista de servidores em que o processo deve rodar;

d)

Lista de queries2 de banco de dados;

e)

Definição do projeto;

f)

Código fonte;

g)

Roteiro de implantação;

h)

Manual do usuário.

A página inicial do site foi preconfigurada em um template, construído para
permitir a criação de sites de projetos para a equipe de desenvolvimento de
sistemas de tesouraria do BC.

4.3

Detalhamento dos artefatos previstos no repositório
Os artefatos previstos para utilização no repositório são os artefatos do

método Scrum, aliados àqueles definidos pela MDS (ver Apêndice A).
Os artefatos previstos pelo método Scrum (Product Backlog, detalhamento de
requisitos, Sprint Backlog, gráfico Burndown do projeto, gráfico Burndown da Sprint,
Impediment Backlog e Sprint daily meeting) foram selecionados e personalizados
pelo grupo de pesquisa, para atender as necessidades da área em relação à gestão
e desenvolvimento de projetos.

2

Queries (consultas) de banco de dados são úteis para as equipes de sustentação,

responsáveis por efetuar as manutenções emergenciais do projeto.
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4.3.1 Product Backlog
Dentre as diversas possibilidades para armazenamento das listas do Product
Backlog, como uma planilha de cálculo disponível na rede, uma página wiki ou
documento no formato de texto, o grupo de pesquisa decidiu por implementá-las em
uma página wiki, cujos campos estão descritos no quadro 12.
Campo

Descrição do conteúdo

Item de Backlog

Descrição do item do Product Backlog

Nível de

Numeração simples identificando o nível de prioridade do item de

prioridade

Backlog

Horas previstas

Quantidade de horas previstas para execução de item

Sprint prevista

Número da Sprint prevista para desenvolvimento do item

Quadro 12 - Definição dos campos da lista Product Backlog
Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme Schwaber (2004), o Product Owner é o responsável pela
priorização, criação e divulgação do Product Backlog que, nesse modelo, está
representado pelos campos Item de Backlog e Nível de prioridade. De acordo com a
priorização dos clientes e após analise de complexidade de cada item, a equipe de
desenvolvimento complementa essa lista com o conteúdo dos campos Horas
previstas e Sprint prevista.
Entretanto, pelo fato de os clientes estarem em local físico diferente dos
desenvolvedores, numa rede de comunicação separada que, até o término dessa
pesquisa ainda não haviam sido integradas pela equipe de suporte, não foi possível
a atuação dos clientes diretamente no Product Backlog. Por isso, o Scrum Team
ficou responsável pela sua atualização, respeitando as necessidades dos clientes
descritas no documento de especificação de projetos - DEP.

4.3.2 Detalhamento de requisitos
Para o detalhamento de requisitos, não foi possível se implementar essa
página no formato de User Stories, pois, os clientes não tinham acesso ao site, e, os
analistas que a utilizaram sugeriram uma formatação livre, que foi aceita pelo grupo
de pesquisa. Entretanto, foi mantida a orientação de se identificar, sempre que
possível, o cliente responsável pela especificação e a data da coleta da informação.
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4.3.3 Sprint Backlog
A identificação das tarefas relacionadas aos itens do Product Backlog
selecionados para uma Sprint dá origem ao Sprint Backlog que, no modelo definido
pelo grupo de pesquisa, deve apontar os responsáveis, mostrar o prazo previsto
para execução de cada item e registrar o percentual de progresso da tarefa, em uma
determinada data, cujos campos estão descritos no quadro 13.
Campo

Descrição do conteúdo

Item de Backlog

Descrição do item do Product Backlog

Tarefa

Descrição resumida da tarefa a ser desenvolvida

Responsável

Nomes dos responsáveis pelo desenvolvimento da tarefa

Horas previstas

Quantidade de horas previstas para execução dessa tarefa.

Data da inspeção

Data da averiguação do andamento da tarefa

% de execução na data Percentual de execução da tarefa na data de inspeção
Quadro 13 - Definição de campos da lista Sprint Backlog
Fonte: Elaborado pelo autor

Essa lista de tarefas é criada pela equipe de desenvolvimento no início da
Sprint, com o item de Backlog, a descrição da tarefa, o responsável pelo
desenvolvimento e o número de horas previstas. Durante o desenvolvimento, o
Scrum Master faz uma averiguação do andamento do projeto e atualiza os campos
data da inspeção e percentual de execução da tarefa. Ao longo da sua execução,
novos itens podem ser adicionados e, mais raramente, alguma exclusão pode ser
realizada.
Inicialmente, o grupo havia incluído uma coluna para registro de horas
efetivamente realizadas. Entretanto, sua apuração foi dificultada por interrupções
para detalhamento dos requisitos, para atuação emergencial em outras tarefas ou,
até mesmo, para apoio às equipes de manutenção de projetos. Para contornar esse
problema, o grupo de pesquisa decidiu pela inclusão das colunas “Data de inspeção”
e “Percentual de progresso da tarefa”, uma vez que o apontamento de horas reais
em projetos já é registrado em uma ferramenta oficial do BC.

4.3.4 Gráfico Burndown
Para a criação de gráficos Burndown do projeto e das Sprints foi utilizada uma
ferramenta simples e de fácil acesso para todos os envolvidos: a planilha de cálculo
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Excel. Os gráficos criados por ela podem ser armazenados no repositório de
documentos do projeto ou em qualquer diretório de rede do BC, e podem ser
acessados por meio de hiperlinks.
Para utilização de tal recurso nos projetos, foi criado um template de planilha
que gera gráficos do projeto e das iterações, a partir do conteúdo de tabelas
inseridas nas pastas, que contêm o número de horas previstas e remanescentes. A
primeira pasta da planilha exibe o gráfico Burndown de progresso do projeto e as
demais mostram o progresso de cada uma das Sprints. O gráfico do projeto é
atualizado automaticamente a partir das informações constantes nas pastas relativas
às Sprints.
Na pasta de uma Sprint dentro dessa planilha, o traçado da linha de horas
previstas no gráfico é gerado a partir de células nas quais se informa o tempo de
duração da Sprint (em dias) e o número de horas que cada recurso deve trabalhar
(também por dia). O traçado da linha de horas remanescentes é gerado a partir de
células que contêm o volume de horas consumidas, por dia e por recurso, extraídos
da ferramenta oficial de apontamento de horas do BC e registrados pelos próprios
desenvolvedores nessas células.
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Figura 12 - Gráfico Burndown de uma Sprint
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 12 mostra o gráfico Burndown de uma Sprint com o traçado das
linhas de horas previstas versus o traçado das horas remanescentes da iteração. No
lado direito da figura há informações para alimentação do gráfico como o controle de
apontamento de horas por recurso, o indicativo do número de horas diárias que os
recursos devem se dedicar a essa tarefa e o número de dias e horas previstos para
a execução da Sprint.
Um dos problemas cruciais para o desenvolvimento de um projeto é a
determinação da velocidade das equipes, para se entregar estimativas confiáveis.
De acordo com Kniberg (2007), velocidade é uma medida da quantidade de trabalho
realizado, onde cada item é medido com base na sua estimativa inicial. A velocidade
da equipe pode ser indicada de diversas maneiras, como homens/hora, homens/dia,
pontos/estória ou pontos/caso de uso. Entretanto, o grupo de pesquisa optou por
utilizar a unidade de medida homens/hora, já que se trata de uma unidade inteligível
pela maior parte dos leitores.
O gráfico Burndown do projeto também é construído a partir de uma tabela
com a quantidade de horas estimadas e das horas a serem realizadas. Essa tabela
possui fórmulas que somam as quantidades das horas previstas e a serem
realizadas em cada uma das Sprints.
.

Figura 13 – Gráfico Burndown de um projeto
Fonte: Elaborado pelo autor
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A figura 13 mostra o gráfico Burndown para acompanhamento do progresso
de um projeto, exibindo o total de horas previstas versus o total de horas a serem
realizadas (remanescentes) ao longo de cada Sprint. Também apresenta a origem
do gráfico que é a tabela cujos dados são alimentados por meio de fórmulas que
somam as horas das pastas de cada Sprint do projeto. Assim, a mudança do
conteúdo da tabela de uma Sprint provoca o redesenho do gráfico Burndown da
Sprint e do projeto, de forma automática.

4.3.5 Impediment Backlog
Cockburn (2006) considera que o principal objetivo do Scrum Master é
remover os obstáculos, e, para auxiliar nessa tarefa, foi criada uma página wiki para
se registrar e monitorar os problemas encontrados em uma Sprint. Essa página
exibe dois blocos de informação: os problemas pendentes e os já solucionados. A
lista de pendências deve indicar o responsável e a data prevista para a resolução de
cada item e, tão logo um problema seja sanado, ele deve ser movido para o bloco de
problemas já solucionados.
Essa página pode ser atualizada em qualquer oportunidade pela equipe de
desenvolvimento, embora o momento considerado ideal pelo grupo seja durante a
reunião diária de acompanhamento do Scrum Master com a equipe.

4.3.6 Sprint daily meeting
Do cerimonial de reuniões previsto pelo Scrum, o grupo decidiu por
implementar no repositório wiki apenas a reunião diária de acompanhamento, por
meio de página específica para cada Sprint, na qual se pode registrar o que foi feito
até o momento e as metas para o desenvolvimento do dia.
Também foi decidido que as reuniões poderiam ser feitas com os integrantes
sentados, preferencialmente em frente a um equipamento, para poderem registrar as
ocorrências da reunião no site, atualizando-se também a lista de impedimentos.

4.3.7 Utilização de templates
Para facilitar e direcionar os usuários na geração do conteúdo dos
documentos, o grupo de pesquisa optou pela utilização de templates, tanto do
processo de desenvolvimento quanto do processo de gestão.
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Para os artefatos relativos ao desenvolvimento, foram utilizados templates
definidos pela MDS (ver Apêndice A), que estão disponíveis no site wiki da equipe
de Metodologia do BC. Para os artefatos do Scrum, foram criados templates
específicos durante o seminário de pesquisa sobre Scrum, e implementados pelo
autor no site de projetos da equipe.
A fim de auxiliar na padronização dos repositórios, foi criado um template para
elaboração de sites para gestão e desenvolvimento de projetos, utilizando-se a
ferramenta específica para esse fim disponível no SharePoint. Esse template possui
uma área de documentos e uma área de páginas, onde a página inicial (home) está
pré-configurada para a um projeto com duas Sprints.

4.4

Controle de acesso no repositório
O mecanismo de controle de acesso utilizado foi o existente no software

SharePoint, que possibilita habilitar permissões de leitura e gravação para um
usuário ou para um grupo e, para todos os desenvolvedores da área foi concedida
permissão para gravação nas páginas wiki do site. Entretanto, não foi possível
permitir acesso ao site para os clientes, pois eles encontravam-se fisicamente em
outros prédios do BC, além de estarem em uma rede de comunicação diferente.

4.5

A atualização da documentação ao longo do processo
Nos métodos ágeis, a documentação deve ser uma propriedade coletiva

(AMBLER, 2001), por isso, todos os envolvidos no projeto podem criar ou atualizar
artefatos de documentação, de acordo com o seu perfil e responsabilidade.
Entretanto, todos os stakeholders poderão consultar todos os documentos,
independente da sua responsabilidade sobre o artefato, tanto para se manter
atualizados sobre o andamento do projeto, como para obter informações sobre as
características do negócio ou características técnicas do projeto.
No contexto deste trabalho, o Product Owner pode representar clientes,
usuários finais ou analistas de negócio. O Scrum Master representa gerentes de
projetos ou coordenadores, e o Scrum Team representa toda a equipe de
desenvolvimento, como analista de sistemas, programadores, projetistas, arquitetos,
administradores de banco de dados, administradores de dados, analistas de testes e
documentadores. A criação do Product Backlog é de responsabilidade do Product
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Owner, que pode contar com a colaboração de integrantes da sua equipe ou, até
mesmo, do Scrum Master, para sua atualização. Da mesma forma, o Scrum Master
pode pedir o auxílio do Scrum Team para elaboração da documentação sob sua
responsabilidade.

4.5.1 Atualização da documentação ao longo dos projetos
Para o desenvolvimento de um sistema, um produto de software é criado com
a definição de um projeto, que pode ser executado em uma ou mais iterações. O
produto pode sofrer mudanças e, para essas mudanças, é gerado mais um projeto
que também pode ser executado em uma ou mais iterações.

Figura 14 - Relação entre produto, projeto e iteração no processo iterativo do Scrum
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 14 ilustra o processo iterativo e incremental do Scrum, em que um
produto é definido com a criação de diversos projetos ao longo do tempo e, cada
projeto é desenvolvido em uma ou mais iterações. O primeiro projeto define a
criação de um produto e os demais definem as manutenções evolutivas desse
produto.
Dessa forma, o portfólio de documentos do Scrum inclui artefatos no nível de
produto, de projeto e da iteração, com vistas a suportar as atividades de
planejamento, gestão, desenvolvimento e manutenção.
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Durante o processo de desenvolvimento, novos itens podem ser adicionados
ao Product Backlog, ao Sprint Backlog e às User Stories, refinando e detalhando as
necessidades do projeto ao longo do processo de desenvolvimento.
Nos métodos ágeis, a documentação deve ser considerada uma atividade
distinta (RUPING, 2003). Entretanto, este trabalho propõe que a documentação seja
criada ao longo do processo de desenvolvimento, de modo colaborativo, deixando
mais para o final do projeto a formatação adequada dos documentos, pois o mais
importante é registrar informações tão logo elas surjam, para comunicar informações
do projeto.
Todas as informações originadas em cada uma das fases do processo
desenvolvimento (pré-implementação, implementação e revisão) devem ser
armazenadas nos artefatos previstos no portfólio de documentos definidos para
gestão e desenvolvimento.
Na fase de pré-implementação, as informações sobre as necessidades do
projeto são coletadas e sua priorização definida de acordo com a relevância para o
negócio. Nesta fase, o planejamento global do desenvolvimento é criado, e sua
execução normalmente é proposta em diversas iterações, devendo ser apresentado
para os clientes para sua aprovação.
A fase de implementação trata cada iteração como um projeto isolado, pois,
de acordo com Larman (2003), no desenvolvimento iterativo e incremental, cada
iteração é um mini-projeto dentro do projeto, com o objetivo de implementar parte
das funcionalidades necessárias ao sistema.
No início de uma iteração, todos os requisitos nela previstos devem ser
identificados, e as características propostas devem ser planejadas atribuindo-se
responsáveis e prazos para o seu desenvolvimento.
Quanto se utiliza o processo Scrum, ao final da última iteração, todo o projeto
deve estar concluído e, de acordo com a proposta deste trabalho, a maior parte da
documentação também já deve ter sido capturada. Entretanto, antes do
encerramento do projeto é necessária uma revisão de toda documentação para que
seja feita uma formatação adequada para publicação, além de mantê-la em um nível
adequado de conteúdo.
A fase de manutenção define modificações ou implementações em um
produto já existente e representa a continuidade do processo de desenvolvimento.
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Entretanto, mesmo as manutenções, normalmente são tratadas como um projeto e,
nessas

condições, deve

incluir

também

as fases

de

pré-implementação,

implementação e revisão de documentação.
Todas as solicitações de mudança devem gerar novos itens no Product
Backlog, bem como novas User Stories devem ser escritas para detalhar esses
novos requisitos, mantendo-se todos os itens anteriores do Backlog. Dessa forma,
os itens do Product Backlog podem mostrar a evolução do projeto ao longo do
tempo.

4.5.2 A documentação na fase de pré-implementação
O processo inicia-se quando os clientes fazem suas solicitações de
desenvolvimento ou de mudanças e o Product Owner do projeto é definido para
detalhar as especificações.
Essas definições podem ocorrer em uma reunião simples, com alguns
representantes da área de desenvolvimento especialmente designados para analisar
a viabilidade técnica das necessidades, e auxiliar o Product Owner a formalizar a
solicitação por meio do documento Visão Geral do Projeto. Tal documento, que
contém uma descrição de alto nível sobre as necessidades do negócio, resume a
expectativa dos clientes em relação ao conteúdo, ao número de versões e a ordem
de entrega desejada.
Para

atender

essas

necessidades,

o

responsável

pela

área

de

desenvolvimento de projetos escolhe o Scrum Master e ambos definem o Scrum
Team, que é a equipe de entrega responsável pelo desenvolvimento desse projeto.
Para montagem de uma proposta de desenvolvimento, o Scrum Team reúnese com o Product Owner para decompor e estimar as características necessárias
para o lançamento do produto, discutindo eventuais problemas e propostas
alternativas de soluções para as necessidades dos clientes.
No Scrum Team, alguém deve exercer o papel de arquiteto para elaborar uma
documentação técnica de alto nível, contendo a definição do projeto e descrição da
solução proposta.
O Product Owner cria o Product Backlog com as características desejadas,
auxiliado pelo Scrum Team, que também sugere a inclusão dos requisitos não
funcionais, formando uma lista inicial de funcionalidades, que deve ser priorizada de
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acordo com as necessidades do negócio.
A partir do Product Backlog inicial, o Scrum Team deve montar um plano de
entrega,

obedecendo

sempre

à

priorização

estabelecida

pelos

clientes,

dimensionando o esforço previsto para a execução de cada uma das iterações. Com
base nesse planejamento, a equipe cria um gráfico Burndown para o produto e para
cada uma das iterações, incluindo o esforço previsto para as entregas.
Os clientes ou o Product Owner analisam o plano de entrega e, após
decidirem por alguns ajustes no plano, podem definir um contrato para ser assinado
pelas partes envolvidas e autorizar o início do seu desenvolvimento.
Nos métodos ágeis, as modificações são aceitas naturalmente para
contemplar as necessidades do negócio e devem ser registradas como novos itens
do Product Backlog, para se manter o histórico da evolução do produto.

4.5.3 A documentação na fase de implementação
Uma vez combinado o inicio do desenvolvimento, o Scrum Team e o Scrum
Master devem se reunir para planejar a primeira Sprint. Nessa reunião são
selecionados os itens priorizados no Product Backlog que ainda não foram
implementados. Cada item selecionado dá origem a um conjunto de tarefas para
compor o Sprint Backlog da iteração.
O próprio Scrum Team define os responsáveis pelo desenvolvimento e os
prazos de implementação de cada tarefa. Santos (2009) recomenda que se incluam,
também, no Sprint Backlog as tarefas que auxiliam o desenvolvimento do projeto
como a preparação de ambiente de teste ou a realização de testes funcionais. Um
gráfico Burndown da Sprint também é criado pela equipe para acompanhamento da
evolução da iteração.
Durante a Sprint, o Product Owner detalha os requisitos escrevendo User
Stories associadas aos itens de Backlog da iteração e, com base em tais requisitos,
o Scrum Team elabora o projeto, define a arquitetura do mesmo e implementa as
funcionalidades.
Diariamente, a equipe deve atualizar o gráfico Burndown da Sprint, com as
horas efetivamente trabalhadas e seu conteúdo publicado para todos os
stakeholders. Caso haja algum impedimento para o progresso do trabalho, o Scrum
Master deve avaliar e providenciar a sua remoção, envolvendo os clientes nas novas
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definições. Se o problema não puder ser resolvido, o Scrum Master deve definir, em
conjunto com o Product Owner, sua postergação para outra Sprint ou optar pela
alocação de mais recursos para a sua resolução, pois o método Scrum recomenda
não alterar o prazo de uma Sprint.
Durante a Sprint, a equipe de entrega deve criar um plano de testes para
auxiliar no desenvolvimento e validação do projeto. Essa lista deve ser atualizada
constantemente para mostrar o que precisa ser testado. Os problemas identificados
durante os testes devem ser corrigidos e o ciclo de avaliações reiniciado para
validação completa do produto. Ao final, os clientes podem efetuar o aceite da
implementação, solicitando a disponibilização da nova versão para o ambiente de
produção.
A equipe de desenvolvimento deve, então, criar ou editar os guias de
implantação e de operação com as informações relacionadas à versão que está
sendo implementada. Quando da implementação em produção a equipe deve
comunicar esse fato por e-mail aos clientes, informando o conteúdo da versão e o
local onde se encontram o guia de implantação e o guia de operação. Nas próximas
iterações, o guia de operação deve apenas ser complementado para refletir o
conteúdo da iteração corrente.
Nos métodos ágeis, as mudanças, necessárias para adequações às novas
regras de negócio ou oriundas de problemas relacionados à arquitetura da solução,
são aceitas naturalmente, podendo ser implementadas de acordo com a priorização
definida pelos clientes. Essas modificações exigem que se mantenha atualizada
toda documentação relacionada ao projeto, como Product Backlog e User Stories.
Durante as reuniões, podem ser tomadas importantes decisões para o
andamento do projeto e, por isso, suas atas podem se transformar em relevantes
artefatos de documentação do projeto.

4.5.4 A fase de revisão da documentação
Ao final da última iteração, todos os artefatos construídos devem ser revistos
para refletir a realidade do que foi efetivamente criado, e exibir uma formatação
adequada para publicação, pois, durante a captura de informações, a apresentação
não é uma questão fundamental. Também o seu conteúdo deve se manter no nível
de visão geral ou de roteiros, pois os detalhes da implementação devem ser
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registrados nos comentários do código fonte.

4.6

Divulgação da ferramenta
Após a validação, pelo grupo de pesquisa, do repositório wiki para contemplar

o processo de gestão e desenvolvimento da área de sistemas de tesouraria do BC, o
ambiente pôde, então, ser divulgado para toda a equipe, encerrando-se assim o
primeiro ciclo da corrente pesquisa.
A equipe de desenvolvimento de sistemas de tesouraria foi orientada a utilizar
a funcionalidade de criação de sites de projetos a partir do template criado. A
divulgação ocorreu para trinta integrantes da área de sistemas de tesouraria durante
palestra ministrada pelo autor.
Todos os integrantes do grupo de pesquisa prontificaram-se a auxiliar os
interessados na utilização do repositório e, caso fosse encontrado algum problema
de ordem técnica ou conceitual, os tópicos deveriam ser levados para análise e
deliberação no seminário central.

4.7

Avaliação do grupo de pesquisa na criação do repositório
A versão inicial do repositório foi criada pelo autor em um projeto piloto e

serviu de base para as discussões do grupo de pesquisa acerca da estruturação do
repositório wiki para contemplar o processo de gestão do Scrum. À medida que as
discussões avançavam, durante o seminário de pesquisa, os modelos dos artefatos
foram sendo construídos e o repositório foi adequado para contemplar as
necessidades da área. Em uma das reuniões do seminário o grupo de pesquisa
decidiu

que

o

repositório

deveria

contemplar

também

o

processo

de

desenvolvimento de sistemas do banco, armazenando os documentos previstos na
metodologia própria, a MDS, tornando-se, desde modo, um repositório unificado
para gestão e desenvolvimento.
Em resposta a um questionário sobre criação e utilização do repositório (ver
Apêndice B), algumas opiniões foram coletadas entre os envolvidos na criação do
repositório, entre elas a de que “A estrutura da Wiki está bem organizada, de fácil
manipulação, com utilização de tabelas, divisão de informações do projeto e das
Sprints”.
Com relação à utilização das metodologias e ferramentas, houve um relato
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que dizia: “O repositório foi desenvolvido com base nas etapas da MDS, que é o
padrão do banco e, o Wiki e o Scrum são facilitadores para que a gestão do projeto
esteja aderente ao padrão do banco”.
O grupo admitiu que a versão da plataforma poderia ser melhorada no futuro,
havendo uma afirmação nesse sentido: “Eu acredito que com o uso podemos evoluir
na estrutura do repositório”. Também houve um desabafo acerca da sua utilização:
“Para melhorar ele deveria ser oficializado como padrão do banco”.
Um item bastante mencionado pelos participantes foi em relação à
centralização da documentação, com citações como “A wiki foi utilizada como uma
ferramenta centralizadora de informações, uma base de conhecimento” ou “A wiki
acaba sendo um ponto único, colaborando para a concentração de toda a
documentação de projetos”. Outra observação defendia que “É necessário que a
informação espalhada em diversas estações e terminais, seja centralizada e
canalizada para a ferramenta em questão, fazendo com que as pessoas vejam a
praticidade e as demais vantagens que ela pode oferecer”.
Entretanto, o problema sobre a falta de acesso do usuário ao repositório
também foi relatado: “Faltou o acesso do cliente à ferramenta, para que ele pudesse
compartilhar a criação de alguns documentos como, por exemplo, o documento de
especificação de projeto – DEP”. Mas, essa limitação, de acordo com o grupo de
pesquisa, não constituiria um impedimento, pois, pela sistemática do BC, os clientes
devem definir e validar os requisitos registrados no DEP e, a partir desse
documento, a equipe de desenvolvimento poderia montar o Product Backlog e
discutir com os clientes a sua priorização. Analogamente, o detalhamento dos
requisitos e os gráficos Burndown das Sprints e dos projetos poderiam ser criados
no site, e levados ao conhecimento dos clientes periodicamente.
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5

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO PRÁTICA DO REPOSITÓRIO WIKI
PARA GESTÃO DE PROJETOS

5.1

Introdução
Este capítulo avalia a utilização do repositório wiki no desenvolvimento de

dois projetos da área de sistemas de tesouraria do BC, nos quais foi aplicado o
método Scrum para gestão.
Nesta avaliação foram empregadas técnicas quantitativas e qualitativas, mas
a abordagem principal foi a de cunho qualitativo, utilizando-se o método de
Pesquisa-Ação para a realização deste experimento.
Esta análise considerou as necessidades e condições da área em relação à
gestão de projetos e desenvolvimento de sistemas, e contou com a participação
ativa do grupo de pesquisa, criado para viabilizar a implementação do método
Scrum.

5.2

Características do processo de avaliação
A avaliação do repositório wiki focou nos aspectos de usabilidade da

ferramenta e de utilidade para o processo de gestão definido pelo Scrum. Segue-se
a descrição dos projetos utilizados e os critérios dessa avaliação,
5.2.1 Projetos utilizados para avaliação do repositório
Os projetos utilizados para testar o repositório wiki estão descritos no quadro
14. Neles foi utilizado o método Scrum para gestão e a MDS para desenvolvimento.
Projeto
BMF

Título
Confirmação

Objetivo
de Permitir a confirmação de operações de Futuros e

operações da BMF

Opções negociadas na Bolsa BM&FBOVESPA, por
meio da utilização de um pacote de software
adquirido para realizar essa comunicação

NOVO

Adequações do módulo Permitir que o sistema atualmente existente para

BANCO

de Bolsa Nacional para registro de operações de bolsa seja adaptado para
nova empresa do grupo

Quadro 14 - Projetos avaliados
Fonte: Elaborado pelo autor

utilização de uma nova empresa do grupo
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O projeto BMF trata da criação de novas interfaces gráficas para confirmação
de operações de futuros e opções junto a BM&FBOVESPA e da elaboração de um
novo processo de comunicação com a BM&F, no qual se utilizou um pacote de
software externo, denominado BMF ON-LINE.
No projeto NOVO BANCO o sistema atualmente existente para registro de
operações da bolsa foi adaptado para permitir a inclusão de operações de outro
banco pertencente ao grupo.
5.2.2 Critérios de avaliação
A avaliação do repositório foi feita utilizando-se o método de Pesquisa-Ação,
cuja abordagem principal é de cunho qualitativo. De acordo com Bryman (1989,
apud GAVA, 2008), a pesquisa qualitativa está na ênfase dada ao objeto em estudo,
seja indivíduo, organização ou processo, sendo mais voltada à compreensão dos
fatos, enquanto que a pesquisa quantitativa é impulsionada por um conjunto de
questões previamente definidas (extraídas da teoria e da literatura), sendo mais
voltada à mensuração do fenômeno.
Na Pesquisa-Ação os principais instrumentos utilizados são a observação e a
participação direta do pesquisador, em conjunto com representantes do grupo de
pessoas implicados no problema ou na situação investigada. A lista de atividades,
exibidas no quadro 15, efetuadas pelo autor em conjunto com o grupo de pesquisa e
representantes de diversas equipes de desenvolvimento ilustram esse fato.
Atividade
1. Observação direta.

Participantes
Autor

2. Criação do seminário de pesquisa para aplicação de gestão de
projetos com Scrum e wikis.
3. Condução das reuniões e registro das atas do seminário sobre
Scrum.
4. Criação de um repositório wiki piloto com uma versão inicial das
páginas.
5. Criação do repositório definitivo e a versão final dos artefatos.
6. Atuação como Scrum Master em dois projetos.
7. Avaliação da utilização prática do repositório.
1. Observação direta.

Grupo

2. Participação no seminário de pesquisa sobre Scrum e wikis.

pesquisa;

de
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3. Definição da estrutura do repositório.

Equipes

de

4. Desenvolvimento dos projetos avaliados.

desenvolvimento

5. Utilização prática do repositório.
6. Avaliação da utilização prática do repositório.
Quadro 15 – Atividades realizadas para análise do repositório
Fonte: Elaborado pelo autor

Diversos representantes da equipe de desenvolvimento, como analistas,
programadores, testadores, arquitetos, líderes de equipes e gerente de projetos,
contribuíram para a definição da arquitetura do repositório e também na sua forma
de utilização.
Esta avaliação foi realizada pelo autor, com a colaboração do grupo de
pesquisa e focou em dois aspectos: estrutural e funcional. O objetivo foi o de se
avaliar a usabilidade da ferramenta wiki como instrumento de colaboração, de
documentação e de divulgação de informações, e a aplicabilidade do repositório
para comportar o processo de gestão delineado pelo Scrum e pela metodologia de
desenvolvimento de sistemas corporativa do BC.

5.3

Avaliação da ferramenta wiki para colaboração, documentação e divulgação
de informações
No BC a ferramenta wiki autorizada pela instituição é a que está inclusa no

software para criação de sites SharePoint e que está amplamente disponível para as
áreas de desenvolvimento de sistemas de tesouraria.
Essa ferramenta permite a criação de sites com área para páginas wiki e para
armazenamento de documentos, dispondo de funcionalidades como criação e
edição de páginas e links, mecanismo de busca, histórico de versões, controle de
acesso e geração de templates.
Esse conjunto de funcionalidades mostrou-se suficiente para a criação e
utilização do repositório para comportar o processo de gestão e desenvolvimento da
área.

5.3.1 Criação de sites
O SharePoint permite a criação de diversos tipos de sites e subsites, como
site para criação de listas e armazenamento de documentos, blogs, site de reuniões,
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site com páginas wiki, entre outros. Também permite a inclusão de componentes
específicos para criação de listas, contatos, eventos ou calendários, mesmo dentro
das páginas wiki. Entretanto, para a construção do repositório, foi utilizada somente
a funcionalidade para criação de sites com páginas wiki, sem a utilização de
componentes específicos, já que o objetivo deste trabalho é avaliar apenas as
funcionalidades padrão dos wikis.
A funcionalidade de criação de sites permitiu a montagem de uma estrutura
hierárquica de projetos com até quatro níveis: criação de um site raiz de projetos da
área, de um site para o grupo de projetos, de um site para projetos abaixo desse

grupo e de um site para subprojetos abaixo de um projeto para representar as
manutenções evolutivas do software. Uma das vantagens da utilização dessa
estrutura no SharePoint é que se pode visualizar a criação de um produto e toda a
sua evolução, simplesmente se navegando pela hierarquia e consultando-se as
respectivas páginas dos projetos relacionados a esse produto.

5.3.2 Utilização de templates
O template definido pelo grupo de pesquisa para gestão e desenvolvimento
contém uma área para descrição do projeto e links para informações no nível do
projeto, e mais duas áreas iguais, relativas a duas Sprints, com links para o seu
respectivo conteúdo.
Todos os projetos e subprojetos foram facilmente criados utilizando-se esse
template, com a elaboração da homepage e da área para armazenamento de
documentos. Inicialmente, o template havia sido criado apenas com a homepage,
mas, para padronizar o repositório, o grupo decidiu por criar um leiaute para as
páginas de armazenamento de requisitos, Impediment Backlog e Sprint Daily
Meeting.
A homepage do site foi modificada algumas vezes durante a utilização prática
dos projetos, tanto para correção quanto para implementação de melhorias definidas
pelo grupo de pesquisa. Para cada mudança, o template era aperfeiçoado para
refletir esse novo conteúdo, bem como os sites já criados também eram atualizados
para se manter a padronização do conjunto de projetos avaliados.
Um exemplo foi a inclusão de informações direcionadas para a equipe de
sustentação, o que provocou a atualização do template e das páginas dos sites de
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projetos já criados.
Os templates dos documentos relacionados à MDS, assim como a planilha
contendo o gráfico Burndown do projeto e das Sprints foram armazenados na área
de documentos do site de projetos da equipe, podendo ser facilmente recuperados e
utilizados para os novos projetos ou Sprints.

5.3.3 Criação e edição de páginas
A maior parte das páginas foi formatada utilizando-se a interface WYSIWYG
com funcionalidades como inclusão de imagens, gravação de links, edição de
tabelas e inserção de marcadores. O recurso de edição por meio de comandos
HTML foi muito pouco utilizado, pois nem todos os usuários têm conhecimento
dessa linguagem, que permite criar páginas mais elaboradas ou adicionar novos
comportamentos.
A criação de páginas é feita por meio de links para páginas inexistentes, ou
por meio da seleção do link “ações do site” existente no SharePoint. O mecanismo
de criação de páginas mais utilizado desenvolveu-se por meio da inclusão de link
para uma página inexistente que, ao ser selecionado, permite a criação de uma nova
página. Esse recurso tem a vantagem de já se criar o link e a página ao mesmo
tempo, enquanto que a criação da página por meio do link “ações do site” aumenta o
risco de se incluir uma página que não esteja referenciada em qualquer outra
página.
Ao se renomear uma página, o SharePoint também renomeava todos os links
existentes no site, revelando-se um mecanismo útil para padronização dos nomes
das páginas sem acrescentar trabalho na edição das mesmas.
Ao se excluir uma página, os links eventualmente existentes em outras
páginas tinham de ser removidos manualmente para não apontar para uma página
inexistente.
A funcionalidade de edição de tabelas existente no mecanismo WYSIWYG
não permite a ordenação de suas linhas o que dificulta a sua utilização. Na
construção do repositório, diversas listas foram criadas com esse recurso, como
Product Backlog, e Impediment Backlog, aumentando o trabalho da equipe quando
havia modificações nessas listas.
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5.3.4 Utilização de links
Os links existentes no SharePoint, além de permitirem o direcionamento para
páginas internas ou externas, também apontam para arquivos constantes da área de
documentos do repositório e para arquivos ou programas armazenados em um
diretório na rede corporativa.
O link para uma página wiki inexistente foi o principal mecanismo utilizado
para a criação de novas páginas. Entretanto, a remoção do link de uma determinada
página pode permitir a existência de páginas não referenciadas. Para se encontrar
essas páginas, o SharePoint possui uma funcionalidade para que se possa consultar
os links recebidos por uma página. Entretanto, não existe um mecanismo que
pesquise todas as páginas não referenciadas de uma só vez.
Também é permitido criar links para arquivos anexos ao site ou armazenados
em um servidor de arquivos, desde que o usuário possua direitos de acesso a esse
dispositivo.
Por meio de links para arquivos armazenados num diretório de rede, o grupo
de pesquisa conseguiu efetuar acesso ao código fonte, pois a ferramenta corporativa
para edição e controle de versão de software utilizada pelo BC, o Clear Case,
permite mapear, na estação de trabalho do usuário, diretórios onde estão
armazenados os programas desenvolvidos pelo departamento. Dessa forma, o link
existente para o recurso de rede, ao ser selecionado, aciona o editor do Clear Case
já com o código fonte carregado e pronto para edição.
O SharePoint também permite a criação de links para programas executáveis.
No repositório criado, esse tipo de link foi utilizado a fim de apontar para aplicações
executáveis

exigidas

pela

MDS,

como

ferramenta

para

solicitação

de

desenvolvimento de sistemas ou ferramenta para apontamento de horas em
projetos. Outra possibilidade, ainda não utilizada, mas possível de ser implementada
é a criação de link para aplicações executáveis de teste permitindo a validação do
sistema pelos clientes.

5.3.5 Área de documentos anexos
A área de documentos de um site criado pelo SharePoint é um diretório que
permite armazenar arquivos de qualquer formato, cujos endereços podem ser
capturados e incluídos nos links das páginas wiki.
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Nesse diretório é permitida a criação de versões dos documentos a cada nova
atualização. Entretanto, tal mecanismo consome espaço disponível do site e, por
isso, optou-se por criar versões de forma manual, incluindo-se a data da sua criação
ou o número da sua versão no nome dos arquivos.
Inicialmente, todos os gráficos Burndown dos projetos, assim como todos os
documentos previstos na MDS foram incorporados nessa área. Porém, como o
espaço do site estava limitado a 300 MB foi necessário mover alguns documentos
que ocupavam muito espaço, como os documentos de arquitetura ou cronogramas
para a rede do BC.
Como não existe funcionalidade para se identificar a ausência de links para os
arquivos dessa área, a limpeza desse diretório foi uma tarefa que consumiu algumas
horas, pois foi necessário pesquisar em todas as páginas, de forma visual, a
existência de links para esses arquivos.
Por outro lado, uma grande vantagem de se carregar arquivos anexos ao site
é que o mecanismo de busca do SharePoint também pesquisa o seu conteúdo nos
arquivos do tipo texto.

5.3.6 Mecanismo de busca
A funcionalidade de pesquisa abrange tanto o conteúdo de páginas quanto de
documentos anexos ao site, exibindo trechos dessas ocorrências com links que
direcionam para as respectivas páginas ou documentos. Na versão testada (2007),
os tipos permitidos são apenas textos com extensão TXT e DOC. Porém, a pesquisa
em arquivos com extensão PDF será disponibilizada na próxima versão a ser
implantada na empresa.
Esse mecanismo possui um parâmetro de pesquisa no qual se permite
informar uma palavra, um conjunto de palavras ou uma frase, retornando somente
trechos de páginas ou arquivos que satisfaçam essas condições. Na busca iniciada
por um conjunto de palavras, todas elas devem estar contidas ou na página ou no
arquivo a ser pesquisado, independentemente da ordem de sua apresentação.
O mecanismo de busca abrange o site corrente e os seus subsites sendo
esse um dos principais motivos para se criar a estrutura de árvore de sites a fim de
armazenar informações sobre um projeto e seus subprojetos.
A pesquisa em páginas é um recurso padrão dos wikis, mas, no caso do
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SharePoint, foi necessário configurar um recurso para indexação em um intervalo de
tempo predeterminado para que a busca fosse efetuada. No caso do ambiente
pesquisado, esse recurso estava ativado para realizar uma indexação parcial, de
hora em hora, e uma indexação completa, a cada semana.
Entretanto, a versão testada do SharePoint não possui funcionalidade para
busca e substituição de textos ou palavras em todo o site.

5.3.7 Histórico de versões de páginas
Uma das principais mecanismos do wiki é a criação de histórico de páginas
para permitir a restauração de versões anteriores. Esse recurso foi utilizado algumas
vezes, tanto na criação quanto na utilização do repositório.
Outra vantagem é a possibilidade de se criar um link para uma versão
específica do projeto. No SharePoint essa funcionalidade também mostra as
diferenças entre a versão atual e a anterior, auxiliando a análise das mudanças
ocorridas no texto.
Entretanto, esse mecanismo provoca o aumento de consumo do espaço em
disco alocado para o site. Para minimizar o problema, uma alternativa pode ser a
exclusão das versões intermediárias das páginas, que deve ser feita de forma
manual.

5.3.8 Controle de acesso
O controle de acesso ao site se dá por meio da ferramenta de autorização de
acesso do SharePoint, que permite a seleção de um usuário ou de um grupo de
pessoas. Uma vez concedido o acesso, o usuário pode editar as páginas do site
sem restrições.
Também os arquivos carregados na área de documentos do site, cujo acesso
é feito por links nas páginas wiki, podem ser visualizados e modificados pelos
usuários.
Os links para os arquivos armazenados na rede corporativa, somente
funcionam para os usuários que possuem direitos de acesso a esse recurso, cuja
concessão é feita por meio da utilização de uma ferramenta específica para esse
fim.
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5.4

Avaliação do repositório wiki para gestão de projetos com Scrum
O quadro 16 apresenta o planejamento das tarefas relativas aos projetos

avaliados, que mostra: o número de Sprints, o tempo de cada Sprint (em dias úteis),
o tempo total do projeto (em dias úteis), o número de stakeholders, incluindo o
Product Owner e o número de pessoas envolvidas no Scrum Team, incluindo o
Scrum Master. Em ambos os projetos, a última Sprint implementou requisitos e
ajustes finais do código, exigindo um tempo menor que o Time Box para o projeto.
Time Box de cada

Tempo total do

Sprint

projeto

(nº dias)

(horas)

4

29, 25, 30 e 7

1056

3

3

20, 25 e 9

802

3

Número de

Projeto

Sprints

BMF
NOVO
BANCO

Composição do Scrum
Team

Quadro 16 – Planejamento de prazos e recursos dos projetos avaliados
Fonte: Elaborado pelo autor

No quadro 17 são exibidos os números de páginas e de arquivos carregados
no site de cada projeto, bem como o número de pessoas que contribuíram para a
sua atualização.
Projeto

Páginas wiki

Total de arquivos anexados

Número de contribuintes do site

BMF

32

11

4

NOVO BANCO

18

14

3

Quadro 17 - Números relacionados ao site wiki dos projetos avaliados
Fonte: Elaborado pelo autor

Para gestão dos projetos BMF e NOVO BANCO foram utilizados os artefatos
descritos no quadro 18, indicando o tipo de implementação e o local de
armazenamento no repositório.
Artefato

Tipo de implementação

Local de armazenamento

Product Backlog

Lista criada em tabela HTML

Página wiki

Sprint Backlog

Lista criada em tabela HTML

Página wiki

Gráfico

Burndown Planilha de cálculo

Área de documentos do site

Burndown Planilha de cálculo

Área de documentos do site

do Projeto
Gráfico
da Sprint
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Scrum daily meeting

Elementos textuais e lista criada em Página wiki
tabela HTML

Impediment Backlog

Elementos textuais e lista criada em Página wiki
tabela HTML

Detalhamento
requisitos

dos Elementos textuais e lista criada em Página wiki
tabela HTML

Quadro 18 - Artefatos utilizados nos projetos avaliados
Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.1 Product Backlog
Para a atualização da lista de requisitos, foi designada a equipe de
desenvolvimento, já que não foi possível aos clientes obterem acesso à rede onde o
site estava hospedado. Entretanto, toda a definição e priorização foram realizadas
em conjunto com a área de negócios, e registrada, pelos desenvolvedores, em uma
página wiki, utilizando-se o recurso de tabela HTML.
Nessa página, para cada item do Product Backlog, foi possível se criar um link
para sua respectiva página de detalhamento de requisitos.
Uma dificuldade apontada pelos colaboradores refere-se a manutenção da
lista de forma manual, o que pode provocar a mudança do conteúdo da coluna
“Nível de prioridade” em todas as linhas restantes

5.4.2 Detalhamento de requisitos
Essas páginas foram definidas para descreverem o detalhamento dos
requisitos, identificando o cliente responsável pela informação e a data da sua
coleta, ficando a cargo dos desenvolvedores o seu preenchimento.
Inicialmente, se havia planejado formatar a página wiki de User Stories em
tabela HTML. Entretanto, a edição de tabelas nem sempre é uma tarefa fácil,
principalmente quando há necessidade de se mudar a ordem de uma linha ou de
uma coluna. Por isso, os desenvolvedores sugeriram um modelo de página sem
formatação, que foi acatado pelo grupo de pesquisa.
Nos projetos avaliados, nem todas as páginas continham a indicação do
responsável e da data da coleta do requisito, pois, nem sempre o desenvolvedor
sabe quem é o autor de um requisito e, muito menos da data da sua definição,
apesar de estar convicto de que se trata de um requisito válido.
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5.4.3 Sprint Backlog
A página de Sprint Backlog, formatada em tabela HTML, ficou sob a
responsabilidade dos desenvolvedores, sendo atualizada normalmente após a
reunião diária de acompanhamento, na qual se discutiam os problemas do projeto e
o detalhamento do trabalho remanescente.
No detalhamento das tarefas, o Scrum Master em conjunto com os
desenvolvedores, definia a melhor forma de atuação, designando um responsável e
estimando prazos para as implementações.
Conforme Schwaber (2004), as tarefas devem ser quebradas em itens com
duração de quatro a oito horas. Entretanto, no ambiente do BC, o detalhamento de
tarefas atingiu tamanhos entre quatro e quarenta e oito horas, mantendo-se tópicos
como “criar protótipo de telas” ou “efetuar codificação”. A equipe considerou esse
nível adequado para os projetos em desenvolvimento na área.
Como no ambiente do BC existe uma dificuldade de se renegociar prazos
com os clientes, o que normalmente se faz é acrescentar recursos para cumprimento
das tarefas na data acordada, quando possível. Foi o que aconteceu no projeto
BMF, para se cumprir o prazo da primeira Sprint.
Durante o desenvolvimento de uma Sprint houve a necessidade de inclusão
de novos itens, tanto no Product Backlog quanto no Sprint Backlog. Tais inclusões
ocorreram, ou por acréscimo de escopo, ou para maior detalhamento das tarefas,
porém com o aval dos clientes.
Nas páginas de Sprint Backlog também foi possível incluir links para as
páginas de detalhamento dos requisitos, auxiliando a equipe a analisar a
complexidade da tarefa a ser implementada.

5.4.4 Gráfico Burndown para Sprints e projetos
Na versão 2007 do SharePoint não foi possível gerar gráficos alimentados
com informações contidas em páginas wiki. Por esse motivo, decidiu-se pela
utilização de gráficos Burndown criados em planilhas, com links direcionados nas
páginas para esses gráficos. Todos os projetos avaliados utilizaram-se desse tipo de
gráfico para acompanhamento da evolução do produto e das Sprints.
O gráfico Burndown do projeto BMF foi armazenado na área de documentos
do site, sendo acordada com a equipe uma atualização semanal. Seu acesso se
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dava por meio de link na homepage do site do projeto, habilitando o usuário a
atualizar o seu conteúdo durante a própria consulta.
Também foi acordado, durante o seminário de pesquisa com a equipe, que a
unidade de medida para construção dos gráficos seria “homens hora”. A quantidade
de tempo de trabalho foi definida em oito horas por dia, e, as interrupções do dia a
dia, como “tomar água”, também deveriam ser consideras “horas trabalhadas”, pois
foi considerado que esses pequenos intervalos não impactariam o prazo para
desenvolvimento das tarefas.
O gráfico do projeto e de cada uma das Sprints foi armazenado em apenas
uma única planilha, porém em pastas diferentes. A pasta inicial continha o gráfico do
projeto e as pastas seguintes continham as Sprints. A atualização manual dos dados
de origem de uma Sprint provocava a atualização automática do gráfico da Sprint e
do projeto.
A pasta de uma Sprint continha uma área para apontamento diário das horas
consumidas no projeto por cada um dos desenvolvedores. Essas horas eram
extraídas da ferramenta oficial de apontamento de horas do BC e alimentadas
semanalmente pela equipe envolvida. Nessa ferramenta, os funcionários obrigavamse a apontar o número de horas realizado em cada projeto, dia a dia. Os minutos
apontados seguiram a notação decimal.
No apontamento de horas oficial do banco, as paradas momentâneas como
“tomar café” devem ser consideradas como horas trabalhadas no projeto corrente e
também se deve apontar horas em cada projeto atuado ao longo do dia.
No Scrum a previsibilidade do projeto deve ser controlada ao menos uma vez
por mês (SCHWABER; SUTHERLAND, 2009). Entretanto, nem sempre se pôde
aplicar esse prazo nas Sprints dos projetos do departamento de desenvolvimento de
sistemas de tesouraria do BC, quer seja pela impossibilidade de alocação de novos
recursos, quer seja pela impossibilidade de se entregar pedaços funcionais de um
sistema dentro desse prazo. O tempo de duração da maior Sprint realizada foi de 30
dias úteis (41 dias corridos).
Para o projeto BMF foi previsto que o desenvolvimento da primeira Sprint
deveria durar 24 dias úteis. Entretanto, ela foi desenvolvida com uma semana de
atraso, pois um dos recursos alocados para o projeto não pôde atuar no início de
pesquisa. Também o trabalho foi ligeiramente subavaliado, e, como os clientes não
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concordaram em postergar o desenvolvimento de outra funcionalidade para a
próxima Sprint, ficou acordado que a entrega total do trabalho se daria uma semana
após a data inicialmente programada.

Figura 15 - Gráfico Burndown da Sprint 1 do projeto BMF
Fonte: Elaborado pelo autor

No gráfico Burndown esse descolamento ficou nítido antes da metade da
Sprint, e culminou com o atraso de uma semana, conforme mostra a figura 15.
Em função desse atraso, como os desenvolvedores designados para se
trabalhar em ambas as Sprints eram os mesmos, a segunda Sprint iniciou com uma
semana de atraso também.
Na segunda Sprint, houve menos dificuldades que na primeira, e o
desenvolvimento transcorreu sem problemas, sendo entregue no prazo acordado,
realizando-se um volume de horas ligeiramente menor que o planejado (21 horas).
Na terceira Sprint, o desenvolvimento foi realizado no prazo previsto, apesar
de se ter trabalhado em um dia de feriado, mas, durante a homologação, os clientes
decidiram por adiar em uma semana a implantação, alegando que não estavam
preparados para atuar no novo formato, já que o projeto BMF implicaria a
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substituição de um sistema atualmente existente. Nesse período remanescente, os
clientes decidiram efetuar mais testes, e a equipe de desenvolvimento continuou
atuando nessa tarefa. Por isso, houve um acréscimo de quarenta horas na Sprint,

Figura 16 - Gráfico Burndown da Sprint 3 do projeto BMF
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 16 exibe o gráfico Burndown da Sprint 3 do projeto BMF, que mostra
o atraso de uma semana na entrega da tarefa, com um acréscimo de quarenta horas
em relação ao planejado.
Entretanto, analisando-se apenas os gráficos das Sprints não é possível
visualizar se houve inclusão ou retirada de funcionalidades, dificultando a avaliação
sobre o cumprimento dos prazos com um escopo previamente definido.
No caso do projeto BMF, houve pequenos acréscimos de funcionalidades,
mas que não chegaram a impactar o projeto.
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Figura 17 - Gráfico Burndown do projeto BMF
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 17 exibe o gráfico Burndown do projeto BMF que mostra como o
volume de horas realizadas foi ligeiramente inferior ao previsto em toda a extensão
do projeto.
Tabela 4 - Horas previstas x realizadas do projeto Confirmação de Operações BMF
Dias

Dias

Dias

Horas

Horas

Horas

Sprint

previstos

realizados

excedidos

previstas

realizadas

excedidas

1

24

29

5

384

327,4

-56,6

2

25

25

0

300

278,74

-21,26

3

24

30

6

288

328,42

40,42

Total do projeto

73

84

11

972

934,56

-37,44

Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela 4 mostra os números previstos, realizados e excedentes, tanto em
dias, quanto em horas, de cada uma das Sprints e também do projeto. Nas duas
primeiras Sprints o volume de horas realizadas foi inferior ao planejado, exibindo um
número negativo no volume de horas excedidas, enquanto que, na terceira Sprint foi
superior. Apesar disso, no somatório das horas previstas e realizadas de todas as
Sprints, o volume de horas realizadas não atingiu o previsto, mas ficou bem próximo,
faltando 37,44 horas.
No projeto NOVO BANCO, o desenvolvimento das duas Sprints ocorreu
dentro do previsto, sem variação de escopo ou funcionalidade, porém o projeto
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apontou um acréscimo de 45,11 horas.

Figura 18 - Gráfico Burndown do projeto NOVO BANCO
Fonte: Elaborada pelo autor

A figura 18 mostra que na primeira Sprint do projeto NOVO BANCO o volume
de horas realizadas foi bem próximo do previsto e o da segunda Sprint excedeu
ligeiramente. Ao final, o projeto foi realizado utilizando-se 45,11 horas a mais que o
previsto.

5.4.5 Registro de impedimentos (Impediment Backlog)
Essa página foi dividida em três áreas: Warnings, Pendentes e Resolvidos.
Assim, foi possível registrar informações de acordo com a categoria do item e,
conforme o caso, os itens poderiam ser movidos para outra categoria. Essas
atualizações eram feitas na parte da manhã, durante a reunião diária de
acompanhamento em conjunto com o Scrum Master, ou registradas por alguém da
equipe no momento que se encontrasse um problema.
A inclusão do campo “Descrição da solução” nesta página acabou sendo um
importante mecanismo para comunicação de solução para problemas.

5.4.6 Reuniões diárias de acompanhamento (Scrum daily meeting)
Nessa página normalmente se incluía o que havia sido feito até o dia anterior
e se registravam as metas para o dia. Entretanto, essas páginas não eram
atualizadas diariamente, pois, nem todos os dias havia alguma evolução significativa
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do projeto ou identificação de pontos de atenção no desenvolvimento. Problemas
relacionados à agenda do Scrum Master ou dos desenvolvedores também impediam
a realização dessas reuniões diárias. Entretanto, quando elas aconteciam, duravam
entre quinze minutos e uma hora, incluindo-se o tempo de discussão sobre os
problemas encontrados e o tempo de atualização dessa página e da Impediment
Backlog.

5.4.7 Projeto de manutenção evolutiva
Durante a primeira semana pós implantação do projeto BMF os clientes
detectaram dois problemas:
a)

Ausência de uma configuração de estratégias por submesas e por
mercadoria;

b)

O processo de confirmação BMF estava muito lento.

Por esses motivos decidiu-se que seria necessário o desenvolvimento da
funcionalidade ausente, bem como da melhoria de performance da interface de
confirmação de operações BMF. Para resolução desses problemas foi criado um
subprojeto do projeto BMF chamado “ESTRATÉGIAS DEFAULT” que tinha por
objetivo efetuar essas implementações.
Para isso foi criada uma nova homepage com a definição de uma única Sprint
para essa implementação, incluindo-se páginas e anexando-se documentos da
MDS, da mesma forma que nos demais projetos.
No final do projeto NOVO BANCO, após a sua implantação, os clientes
notaram a falta de adequação de uma funcionalidade do sistema para atender ao
projeto. Por isso, também foi criado um subprojeto para adequação dessas
funcionalidades nas telas do sistema, que teve apenas uma Sprint com duração de
nove dias.

5.4.8 Avaliação do grupo de pesquisa na utilização prática do repositório
O repositório foi utilizado para auxiliar na criação de dois sistemas do BC,
tanto para apoiar o processo de desenvolvimento quanto a gestão desses projetos,
nos

quais

alguns

desenvolvedores

e

integrantes
utilizaram-se

do
da

grupo

de

pesquisa

plataforma,

participaram

inserindo

ou

como

consultando
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informações.
Após a utilização prática do repositório nesses projetos, o grupo respondeu a
uma pesquisa (ver Apêndice B) sobre essa experiência, em que os comentários
foram considerados como o principal meio para se tentar captar a real impressão
sobre a aplicação do Scrum com ferramenta wiki.
Um dos relatos destaca a facilidade de acesso ao repositório: “Todo o seu
conteúdo é de fácil acesso, sendo uma ferramenta altamente intuitiva, e, como sua
plataforma é web, facilita a navegação”.
A versatilidade da ferramenta para captar as mudanças nos projetos e, até
mesmo na evolução da metodologia de desenvolvimento aplicada no banco, foi
explicitada na frase “Por ser uma plataforma web, a ferramenta wiki é versátil a
ponto de sofrer alteração e acompanhar a velocidade das mudanças nos processos
da MDS e dos escopos dos projetos”.
A colaboração foi outro item lembrado em afirmações como “Acredito que, na
medida do possível, as pessoas interessadas em promover o conhecimento coletivo
possam colaborar adicionando documentos e informações sobre diversos aspectos
relacionados a projetos ou não”. Entretanto, trata-se de um comportamento restrito a
poucas pessoas, conforme o relato “Sinto que nado contra a maré na atualização de
conhecimento técnico na ferramenta wiki”, que indicou se tratar de um problema
cultural a atitude de colaboração para disseminação de conhecimento coletivo. Outra
recomendação feita foi a de que “É necessário que as informações sejam
alimentadas constantemente, de forma a passar a se tornar um hábito”.
Em relação à capacidade de armazenamento do repositório, uma crítica
efetuada foi que “Aqui temos um limitante do tamanho físico para armazenamento” e
outra afirma que “O fato do banco possuir muitas restrições de armazenamento cede
à ferramenta pontos negativos”. Esses comentários referiam-se à limitação de 300
MB para criação de um espaço de trabalho a fim de comportar diversos projetos que
inicialmente eram criados.
O repositório também foi comparado em relação à sistemática atual e foi
considerada “Uma ferramenta para gestão de documentos muito melhor que a
ferramenta atualmente utilizada”. Outro comentário em relação aos artefatos
previstos no repositório foi “Um ponto positivo de tais artefatos é que eles possuem a
função mais prática e eficaz de informar e documentar do que a documentação
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habitual“.
Em relação aos documentos armazenados houve um relato que dizia “Esses
artefatos ajudam no andamento do projeto, pois todas as pessoas envolvidas têm
uma visão do projeto, podendo eliminar os problemas rapidamente, priorizar o
trabalho que precisa ser feito e entregar o projeto em tempo hábil”.
O mecanismo de edição da ferramenta wiki foi um dos pontos bastante
criticados, como na avaliação “A wiki é uma boa ferramenta, mas tem as suas
restrições como edição, que poderia ser melhorada” ou então “A ferramenta poderia
apresentar edição e formatação de texto com mais recursos e funcionalidades”. Tais
críticas realmente são procedentes, especialmente em relação à inexistência de uma
funcionalidade para reorganização do conteúdo de tabelas no formato HTML.
Com relação aos links para o código fonte, um participante relatou que “É
uma forma rápida de acessar os códigos fontes do projeto e verificar o histórico de
alterações que ocorreram no decorrer do tempo”, indicando ser possível consultar os
objetos criados ou alterados em uma determinada Sprint. Outra declaração afirmou
que “Em alguns casos precisamos ver o que realmente foi feito no código e testar
antes de alterar algo no wiki”. Por outro lado, uma crítica foi a de que “Tal praticidade
não fora muito explorada, já que o projeto em si englobava uma quantidade de
códigos e forms conhecidos e armazenados em outro repositório de fácil acesso”,
relatando que a ferramenta de edição de código atualmente existente permite
localizar um objeto facilmente.
Em relação ao processo de gestão disseram que “Levando-se em conta as
peculiaridades do mercado que atendemos e dos clientes que temos, o Scrum
atenderia perfeitamente as ansiedades dos nossos usuários por um report de
entregas e tornaria o processo, que até certo ponto hoje é burocrático, um processo
mais alinhado a um menor time to market”. Outra declaração dizia “Achei
interessante o tema e tive a oportunidade de vislumbrar oportunidades de usar o
Scrum para um gerenciamento mais ágil de alguns projetos”. Já uma crítica em
relação ao processo do Scrum foi que “Em alguns casos o próprio gestor do projeto
está envolvido no desenvolvimento de alguma das suas fases”, referindo-se ao fato
de o autor ter atuado como Scrum Master e desenvolvedor em um mesmo projeto.
Ainda sobre gestão, outro relato afirmou que “O Scrum valoriza o produto
final, sendo um processo ágil (sem muita formalidade) com o objetivo de se entregar
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o projeto no prazo, com qualidade e conforme definido pelo usuário”. Porém, uma
crítica em relação à gestão foi que “No seminário, pude conhecer as práticas ágeis,
bem como sua eficiência e eficácia perante os métodos de desenvolvimentos
habituais, desde que tais práticas sejam seguidas de forma veemente”, na qual um
membro do grupo de pesquisa realça a necessidade de aplicação do método de
forma correta pelos seus integrantes.
Em relação aos artefatos do método Scrum comentou-se que “No início, foi
difícil identificar qual era a função de cada artefato ou o que cada artefato
significava. Porém, ao colocar tais artefatos na prática, houve uma melhoria tanto no
entendimento quanto na organização de informações”. Também houve criticas como
a relatada que “Os artefatos que definiam as Sprints, roteiros, metas e
acompanhamento do projeto foram corretamente implementadas, já os artefatos que
tinham o papel de detalhamento e de documentação foram os que tiveram menos
prioridade e foram descritos de forma abrangente”.
Outro relato sobre a aplicação do Scrum foi o de que “as reuniões diárias
ajudam muito no acompanhamento de projetos, facilitando a comunicação e
identificando gaps, impedimentos, pontos de atenção e permitindo a análise de
diversas situações. Entretanto, para que haja viabilidade de utilização na área, é
necessário que a cultura do método ágil seja incorporada aos métodos de elicitação
de requisitos, análise, desenvolvimento, testes e implantação, de modo a acarretar
mudanças das quais não estamos habituados”.
Outra declaração sobre gestão foi “Acredito que esta iniciativa só tem a
agregar na nossa área e deveria ser expandida, como aparentemente já está sendo
com algumas iniciativas de incluir o Scrum como possível processo para a gestão de
projetos aqui no banco”,, referindo-se à admissão do uso desse método por outras
áreas.
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6

CONCLUSÃO
Este capítulo apresenta as conclusões acerca da experiência prática na

utilização de uma ferramenta wiki para apoiar o processo de gestão definido pelo
método ágil Scrum e identifica algumas possibilidades para desenvolvimento de
trabalhos futuros.

6.1.1 Considerações finais
A proposta de utilização de uma ferramenta wiki para apoiar o processo de
gestão de projetos de software, de acordo com as técnicas definidas pelo método
ágil Scrum, mostrou-se uma experiência realmente prática na estruturação e
avaliação de um repositório, alimentado de forma colaborativa pelos envolvidos nos
projetos.
Para a implementação desse repositório foi empregado o método de
Pesquisa-Ação, utilizando-se o roteiro definido por Thiollent, que incluiu a criação de
um grupo de pesquisa dentro do departamento de desenvolvimento de sistemas de
tesouraria de um Banco de Varejo3, para estudar a viabilidade da aplicação do
método Scrum nos projetos de software da área, apoiados pelo use de ferramenta
wiki.
Esse grupo identificou as atividades e artefatos previstos no método Scrum,
analisou a ferramenta wiki disponível na instituição e, em conjunto com o autor, criou
e testou uma ferramenta wiki, personalizada para uso do Scrum, em dois projetos.
No início da pesquisa, o grupo analisou os processos de gestão e de
desenvolvimento aplicados na área, e considerou necessária a inclusão nesse
repositório dos artefatos previstos na metodologia de desenvolvimento de sistemas MDS - utilizada pelo banco. A alegação foi a de que um processo de gerenciamento
pode ser mais efetivo quando inclui informações sobre o seu desenvolvimento, com
os dados técnicos e de negócio. Dessa forma, foi criado um repositório unificado
para gestão e desenvolvimento, armazenando informações e documentos previstos

3

Banco de varejo é um banco que oferece serviço bancário para o público em geral que

inclui a utilização de contas correntes, contas de poupança, investimentos, empréstimos,
entre outros serviços.
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por ambas as metodologias (Scrum e MDS).
Essa pesquisa avaliou a utilização de Scrum apoiado por ferramenta wiki em
projetos de médio porte, desenvolvidos em até quatros meses, que tiveram a
participação de três desenvolvedores e um Scrum Master em cada projeto.
A contribuição deste trabalho é propor uma alternativa para se estruturar uma
ferramenta wiki, em que o conteúdo é atualizado de forma colaborativa pelos
envolvidos, com o objetivo de se apoiar as atividades de gestão, utilizando-se das
práticas empregadas na aplicação do método Scrum.
Outra contribuição verificada ao final desse trabalho foi acerca do
aprendizado, proporcionado pela aplicação do método de Pesquisa-Ação, na
utilização prática do método Scrum e das ferramentas wiki pelo grupo de pesquisa.
Também se espera que esta pesquisa possa ser utilizada para auxiliar
equipes interessadas em implantar um processo colaborativo para desenvolvimento
ou gestão de projetos.
A ferramenta wiki utilizada foi a que está inclusa no software de colaboração
amplamente difundido na empresa, o SharePoint, que, apesar de possuir diversos
mecanismos para cooperação, avaliaram-se somente suas funcionalidades para
criação de sites e de páginas wiki, geração de links, mecanismo de busca e de log’s
dessas páginas.
Com o uso desse software foi possível criar um site para cada projeto, com
páginas personalizadas para os diferentes tipos de artefato ou anexar documentos
relacionados a uma atividade específica. Os principais artefatos do Scrum, assim
como toda documentação exigida pela MDS foi criada diretamente no site, ou
incorporada a ele, ao longo do processo de desenvolvimento. Em algumas
situações, como nas reuniões diárias de acompanhamento, foi possível se atualizar
o conteúdo do site, em tempo real, pelos envolvidos nos projetos.
A utilização do SharePoint mostrou-se realmente simples e intuitiva, e não
exigiu conhecimentos técnicos para publicação, pois há uma interface de edição do
tipo WYSIWYG. Entretanto, o uso de tabelas em páginas wiki não se mostrou
eficiente, pois exige que o próprio usuário faça a reordenação de linhas ou colunas,
após a edição do seu conteúdo.
Por outro lado, a organização dos projetos em uma estrutura hierárquica de
sites e subsites, permitem que o mecanismo de busca possa alcançar todo o
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conteúdo de um projeto e dos seus subprojetos, desde que se esteja posicionado no
site relativo ao projeto desejado. Adicionalmente, a possibilidade de pesquisa em
arquivos de texto anexos ao site, constituiu-se em um diferencial da ferramenta.
O modelo criado revelou-se útil para auxiliar no processo de evolução do
software, pois, as principais informações de um sistema, tanto do ponto de vista de
negócio quanto técnico e de gestão, ao serem reunidas em um único repositório
podem auxiliar no entendimento e no desenho de novas soluções. Equipes de
sustentação, responsáveis por ações corretivas ou emergenciais para resolver
incidentes de software, também podem se beneficiar do repositório, consultando
roteiros específicos para análise de problemas.
A utilização sistemática dessa ferramenta, em projetos de um departamento,
pode contribuir para a geração de uma base de conhecimento, pois mantém o
histórico do desenvolvimento e da gestão realizados. Essa base, também poderia
ser utilizada para se estimar prazos ou recursos de um futuro projeto, consultandose o histórico de desenvolvimento de um projeto semelhante.
Apurou-se que, o melhor momento para contribuição de informações se dá
durante a reunião diária de acompanhamento de projetos, ocasião em que se pode
registrar a evolução do trabalho, apontando as tarefas que foram realizadas, as que
ainda precisam ser feitas e os impedimentos encontrados. Na reunião seguinte, os
novos apontamentos são tratados como complementos da versão já publicada.
Por outro lado, há que se estimular o trabalho colaborativo entre os
envolvidos para se publicar conteúdos mais rapidamente, e, até mesmo, melhorar o
material já criado por outras pessoas. No experimento realizado, o estímulo à
colaboração funcionou parcialmente, pois, aparentemente, esse tipo de atitude é
aceito somente por uma parcela da equipe.
Neste experimento foi possível perceber que o método Scrum não é uma
técnica de gestão amplamente difundida, inclusive para os desenvolvedores. Por
isso, para aumentar as chances de sucesso no seu uso, torna-se necessário
transmitir o seu conceito previamente.
Uma sugestão oferecida pelo grupo de pesquisa foi a de que os arquivos
anexos, inclusive da metodologia de desenvolvimento, pudessem ser formatados em
páginas wiki, tornando-se um conteúdo mais simples de ser acessado e,
possivelmente, melhorado. Outra sugestão foi a de que as páginas tivessem uma
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formatação mais bem elaborada, especialmente a página de requisitos, com tópicos
ou quadros explicativos para auxiliar no entendimento das regras de negócios.
A possibilidade de criação de links para arquivos anexos, para arquivos
armazenados em servidores, e, principalmente, para o código fonte foi outro item
que se mostrou útil para auxiliar, tanto a equipe encarregada da manutenção dos
projetos avaliados, quanto pela equipe responsável pela sustentação de sistemas.
Nesta pesquisa não foi possível avaliar a utilização da ferramenta wiki pelos
clientes, por eles pertencerem a uma rede diferente daquela em que o site ficou
hospedado. Mas essa dificuldade foi contornada por meio de discussão com os
clientes dos conteúdos dos documentos previstos pelo Scrum e, as modificações
sugeridas

por eles

eram

implementadas

nos documentos pelos

próprios

desenvolvedores.

6.1.2 Trabalhos futuros
Alguns problemas identificados durante esta pesquisa, assim como a
dificuldade para utilização de wiki para gestão em alguns tipos de cenários de
equipes de projetos, podem nortear futuros trabalhos, tais como:
a)

Estudo para se encontrar mecanismos que permitam auxiliar no
trabalho colaborativo com o uso de ferramentas wiki;

b)

Gestão de projetos com uso de wiki para utilização conjunta com
Fábrica de Software ou com apoio de consultorias externas
(outsourcing);

c)

Experimentação de repositórios wiki para gestão de projetos de maior
complexidade ou de maior porte

d)

Avaliação da participação direta dos clientes nas páginas do repositório
wiki

e)

Avaliação do uso de wikis para Scrum em vários projetos em paralelo
(Scrum de Scrums)
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Apêndice A:

Artefatos previstos pela MDS

Este apêndice descreve os artefatos obrigatórios, previstos pela Metodologia
de desenvolvimento de sistemas – MDS do BC.

1

Documento de definição do projeto (DEP)
É elaborado pelo cliente e contém o objetivo do projeto, descrição das

necessidades, dos requisitos funcionais e não funcionais, dos benefícios, premissas
e restrições, e aponta os principais envolvidos no projeto. É complementado pela
equipe de desenvolvimento, e representa um acordo de desenvolvimento entre as
áreas.
2

Documento de arquitetura do projeto (DAP)
É

elaborado a

partir da

análise

dos requisitos

funcionais e

não

funcionais, com o objetivo de se identificar itens que possam influenciar na
arquitetura da aplicação. É criado pela área de arquitetura de sistemas do BC, em
conjunto com a equipe de desenvolvimento, e é obrigatório apenas para projetos
críticos ou de grande porte.
O DAP apresenta as alternativas de soluções possíveis, e podem incluir a
compra de pacotes, necessidades de hardware, software ou interfaces de
comunicação específicas.

3

Documento de requisitos do sistema (DRS)
Este documento identifica as funcionalidades do sistema a partir dos

requisitos informados no DEP, mostra as fronteiras do sistema, identifica
fornecedores e receptores de informações, e aponta onde o sistema deve ser
utilizado. Também identifica seus usuários e define a equipe responsável por seu
desenvolvimento.
.
4

Protótipo (PROT)
O protótipo de interface é criado para demonstrar a funcionalidade e a

usabilidade do sistema antes de se iniciar o desenvolvimento. Todos os artefatos

127

resultantes, como desenhos das telas, arquivos, relatórios e formulários devem ser
validados pelos clientes.

5

Roteiro de testes funcionais (RTF)
Neste artefato os requisitos funcionais e não funcionais identificados ao longo

do ciclo de desenvolvimento são alvos de teste. Para cada funcionalidade
descrevem-se as condições ou cenários de testes, incluindo os dados de entrada e
os respectivos resultados esperados.
Deve ser escrito com o objetivo de se assegurar o correto funcionamento do
software, na visão de negócio e possuir uma linguagem de fácil entendimento para
os seus executores.
O analista deve preenchê-lo, ao longo do ciclo de desenvolvimento de uma
Sprint, focando em funcionalidades que possam ser testadas pelo usuário ou
solicitante no momento da homologação.

6

Documento de evidências de testes (EVID)
Este artefato registra os resultados obtidos na execução dos testes, de acordo

com a massa de dados utilizada. As evidências podem ser representadas por meio
de arquivo(s), print(s) ou tela(s) e podem ser obtidas com a execução das condições
de testes unitários, integrados e funcionais. De acordo com a MDS, o próprio RTF
preenchido também pode ser considerado uma evidência dos testes realizados,
desde que contenha a indicação de que um cenário foi executado e seu resultado
tenha sido considerado correto.
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Apêndice B:
Questionário sobre aplicação do Scrum apoiado
pelo uso de ferramenta wiki
Este apêndice descreve as questões que foram aplicadas aos participantes
do seminário sobre implementação do Scrum apoiado por ferramenta wiki. O
objetivo foi o de tentar coletar opiniões descritivas acerca dessa experiência,
considerando-se os comentários como o retorno principal desta pesquisa.
1

Questionário
O quadro 1 deste apêndice apresenta o questionário que foi aplicado, ao final

do projeto, para avaliação do repositório pelas pessoas que participaram do grupo
de pesquisa para aplicação do método Scrum apoiado por ferramenta wiki,
Categoria
SCRUM

SCRUM

Questão
Você participou do seminário de pesquisa sobre
Scrum? Comente.
Você considera o método Scrum um método
viável para gestão de projetos da área? Comente.
Os artefatos do Scrum (Product Backlog, Sprint
Backlog, Impediment Backlog, Product Burndown,

SCRUM

Sprint

Burndown,

Detalhamento

Sprint

de

Daily

Requisitos)

Meeting

e

permitem

o

gerenciamento de projetos facilmente? Comente.
WIKI

WIKI

WIKI

REPOSITÓRIO

Você considera wiki uma ferramenta útil para
armazenamento de documentação? Comente.
Você acha que as pessoas estão dispostas a
compartilhar conhecimento via wiki? Comente.
É fácil utilizar o wiki? (edição, consulta, busca,
manipulação de tabelas HTML, etc). Comente.
O repositório wiki utilizado contempla informações
da MDS adequadamente? Comente.
Os artefatos do Scrum (Product Backlog, Sprint
Backlog, Impediment Backlog, Product Burndown,

REPOSITÓRIO

Sprint

Burndown,

Detalhamento

Sprint
de

Daily

Meeting

Requisitos)

e

foram

adequadamente implementados no repositório
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wiki? Comente.
Além do Scrum e da MDS, foram incluidos
documentos
REPOSITÓRIO

adicionais,

como

lista

de

stakeholders, lista de servidores, queries de
apoio, manual do sistema, roteiro de implantação.
O que mais poderia ser implementado no
repositório wiki? Por quê?

REPOSITÓRIO

Você achou benéfica a utilização de links para o
código fonte? Comente.
Que nota você daria para a criação do repositório

REPOSITÓRIO

(0 a 5)?. Comentários gerais sobre a estrutura
hierárquica do repositório.
Que nota você daria para a utilização do

REPOSITÓRIO

repositório (0 a 5)?. Comentários gerais sobre a
utilização do repositório.

REPOSITÓRIO

Comentários adicionais.

Quadro 1 do apêndice B – Questionário aplicado para avaliação do repositório wiki
Fonte: Elaborado pelo autor

