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RESUMO

Em busca de competitividade, as empresas têm aplicado os métodos ágeis,
que tornam o desenvolvimento de software mais flexível e minimizam esforços com a
volatilidade dos requisitos. Também em nome da competitividade, as empresas
distribuem geograficamente o desenvolvimento de software, visando à redução de
custos e expansão de negócios. As distâncias geográfica, temporal e cultural
impostas pela distribuição das equipes põem em risco a comunicação e a
colaboração, valores dos métodos ágeis. Para que os métodos ágeis convivam com
o desenvolvimento distribuído de software, a literatura indica práticas específicas
para a distribuição de equipes e adaptações nas práticas ágeis. Algumas
adaptações sugeridas pouco afetam os métodos ágeis, enquanto outras esbarram
em seus princípios, revelando que ainda não são claras as adaptações realmente
eficazes. Com base nesse cenário, este trabalho primeiramente reúne em um
modelo, as práticas para a distribuição de equipes e modificações nas práticas ágeis
estudadas na literatura. Depois, estudos de casos são realizados para identificar
como as empresas aplicam os métodos ágeis em desenvolvimentos de software
com equipes geograficamente separadas. Os resultados são analisados e as
práticas do modelo criado são confrontadas com aquelas observadas nos estudos
de casos. Desse confronto identifica-se a eficácia de algumas práticas e a existência
de outras ainda não abordadas pela literatura. A conclusão sobre a possibilidade de
adaptação dos métodos ágeis ao desenvolvimento distribuído de software e as
discussões sobre as ações requeridas ao emprego conjunto das duas abordagens
finalizam este trabalho.

Palavras chave: desenvolvimento distribuído de software, métodos ágeis, Scrum,
XP, práticas, desenvolvimento ágil e distribuído de software, modelo.

ABSTRACT

Agile Methods and Distributed Software Development : Case Studies

Seeking competitiveness, companies have used agile methods, which make
the process of developing software more flexible and reduce the effort spent on
requirement's volatility. Distributed software development is an alternative to
increase competitiveness also, and companies have implemented it to reduce costs
and expand business. Geographical, temporal and cultural distances caused by
distributed software development pose a risk to values of agile methods such as
communication and collaboration. In order to agile methods get along with
distributed software development, the literature recommends specific practices to
distributed teams and changes in agile practices. Some of these changes cause a
low impact on agile methods and others can hurt its principles. This reveals that
effective changes in agile practices so that they adapt to distributed software
development are not clear yet. For this reason, this research begins bringing
together in a model, specific practices of distributed software development and
changes in the agile practices recommended in the literature. Then, case studies are
conducted to identify how companies apply agile methods while teams are
distributed. The results are analyzed and practices in the model are confronted with
those observed in the case studies. This approach identifies the effectiveness of
some practices, and the existence of effective practices not addressed in the
literature yet. This work ends presenting a conclusion about adapting agile methods
to distributed software development and discussing the actions required to use the
two approaches.

Keywords: distributed software development, agile methods, Scrum, XP, practices,
agile and distributed software development, model.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Motivação

Os métodos ágeis valorizam equipes de desenvolvimento de software
motivadas, auto-organizadas e que mantém comunicação pessoal constante para
responder rapidamente às mudanças dos requisitos. A comunicação intensa é
viabilizada pela proximidade física no ambiente de trabalho e pela presença do
usuário, que propiciam o senso de equipe e facilitam a troca de conhecimentos. As
organizações têm adotado os métodos ágeis para lidar com a volatilidade dos
requisitos de software e aumentar a competitividade.

Outra prática empregada para aumentar a competitividade é a distribuição
geográfica das equipes de desenvolvimento de software, que tem entre outras
vantagens, a redução de custos pela contratação de recursos qualificados e baratos
de outras regiões.

Embora seja apontado como tendência entre as empresas (RAMESH, 2006),
o uso conjunto das duas práticas traz desafios. As distâncias geográfica, temporal e
cultural impostas pela distribuição das equipes reduzem a comunicação e a
colaboração , que são valores dos métodos ágeis (HOUSSAIN, 2009 a). Além disso,
enquanto o desenvolvimento distribuído de software (DDS) requer mais coordenação
e controle das equipes e formalização para assegurar entendimentos e
compromissos, os métodos ágeis propõem equipes autogerenciadas e processos
informais.

Shrivastava (2010) afirma que mesmo aparentemente conflitantes, os
métodos ágeis podem beneficiar os aspectos críticos da distribuição do
desenvolvimento de software, como o volume da comunicação, cuja redução no
DDS é compensada por sua intensificação nos métodos ágeis.

Alguns autores como Paasivaara (2008) e Sutherland (2007) estudaram o uso
conjunto das duas abordagens e concluíram que para amenizar as divergências
entre os métodos ágeis e o DDS, devem-se empregar práticas típicas do DDS e
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adaptações nas práticas dos métodos ágeis. Práticas típicas de DDS compreendem,
dentre outras, o uso de ferramentas de comunicação e sincronização de horários de
trabalho. As adaptações nas práticas dos métodos ágeis contemplam, mas não se
limitam à criação de papéis para coordenar várias equipes e à redução da frequência
dos eventos distribuídos, para não penalizar os grupos com trabalho fora do horário.

Outros autores identificaram que para adaptarem-se ao DDS, os métodos
ágeis requerem mudanças mais significativas que alterações em eventos e criação
de papéis. É o caso de Cottmeyer (2008) que sugeriu comando e liderança até o
amadurecimento das equipes (os métodos ágeis promovem a orientação, mas não
comando); e Ramesh (2006), que recomendou confiar nas equipes distribuídas, mas
verificar seu trabalho (os métodos ágeis tem por princípio construir projetos em torno
de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente e o suporte necessário e
confiando que eles farão o trabalho (BECK, 2001)).

Sincronização de horários e ferramentas de comunicação são práticas
recomendadas pela maioria dos autores, porém, eles discordam quanto à extensão
das mudanças nas práticas ágeis. Enquanto Sutherland (2007) e Paasivaara (2008)
sugerem alterações de menor efeito nos métodos ágeis, como mudanças em
reuniões e novos papéis, Cottmeyer (2008) e Ramesh (2006) propõem modificações
que esbarram nos princípios ágeis, como comando e controle.

A escassez de pesquisas nessa área afirmada por Houssain (2009 a, b) e
Jalali (2010) e as diferentes opiniões dos autores estudados, demonstram que ainda
não são claras as modificações eficazes nas práticas dos métodos ágeis para que
estes se adaptem ao DDS.

1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é avaliar se os métodos ágeis, voltados a equipes
que trabalham desenvolvendo software numa mesma sala, podem se adaptar à
distribuição das equipes em diferentes localidades e como essa adaptação pode ser
feita.
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A avaliação será desenvolvida por meio de estudos de casos.

Para apoiar as pesquisas e como objetivo secundário do trabalho, será criado
um modelo de práticas adaptadas ao desenvolvimento distribuído de software com
métodos ágeis, que reúne as modificações nas práticas ágeis e as práticas de DDS
recomendadas na literatura.

O confronto entre o modelo criado e as práticas observadas no estudo dos
casos poderá evidenciar a eficácia de algumas práticas do modelo e a existência de
práticas ainda não abordadas pela literatura mas também consideradas eficazes
pelas empresas, formando um conjunto de práticas válidas para a aplicação dos
métodos ágeis em DDS.

1.3

Contribuições

O modelo e as discussões sobre as práticas de DDS e as possíveis
modificações que as empresas realizam nas práticas ágeis poderão orientar as
equipes de desenvolvimento de software na escolha daquelas mais adequadas ao
contexto de seus projetos.

Como não existe um conjunto de práticas que atenda às necessidades de
todas as equipes, o modelo criado neste trabalho não será um guia de práticas, mas
poderá contribuir com gestores, fornecendo subsídios para a decisão pela adesão
ou não a esse tipo de organização para um projeto de software.

1.4

Método de Trabalho

Este trabalho começa com uma pesquisa na literatura para identificar as
vantagens e desafios da aplicação dos métodos ágeis em DDS, bem como
descrever ações verificadas pelos autores para enfrentar tais desafios.
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Em seguida, as práticas de DDS e adaptações nos métodos ágeis
encontradas na revisão bibliográfica serão reunidas em um modelo atualizado de
práticas adaptadas ao desenvolvimento distribuído de software com métodos ágeis.

O método desta pesquisa é o estudo de caso. Segundo Yin (2010), este
método é adequado a pesquisas em que uma questão “como” é feita sobre um
conjunto de eventos contemporâneos, sobre os quais o investigador tem pouco ou
nenhum controle. O estudo de caso se aplica a este trabalho já que a questão desta
pesquisa é: “como os métodos ágeis podem ser aplicados em projetos de DDS?”, e,
eventualmente, a(s) resposta(s) a ela poderá (ão) ser obtida(s) pela análise das
informações fornecidas pelos casos estudados, acerca das ações empregadas em
seus projetos (eventos contemporâneos sobre os quais o investigador não tem
controle) para que o DDS e os métodos ágeis possam conviver.

As informações são coletadas em entrevistas semiestruturadas. Nelas, o
entrevistador se orienta por um roteiro de tópicos e questões a serem cobertas, mas
dá a liberdade ao entrevistado de levar as respostas para a direção que considere
mais adequada, explorando os aspectos que julgue mais relevantes. Com isso
poderão ser expostas práticas, adversidades, vantagens e outras informações sobre
o uso de métodos ágeis em DDS que não foram apresentadas na literatura
pesquisada.

A pesquisa é realizada com membros de equipes de quatro empresas que
tenham experiência de pelo menos seis meses em projetos de DDS com métodos
ágeis, uma vez que nesse período já devem ter superado eventuais dificuldades e
podem apresentar resultados à pesquisa. As equipes selecionadas usam Scrum, XP
ou ambos, pois, conforme (Azyzian,2011), são os métodos ágeis mais populares. Os
resultados destes estudos não poderão ser generalizados, já que cada projeto varia
de acordo com fatores contextuais como pessoas, processos, produtos e
organização, contudo, as conclusões analíticas que surgem de alguns casos são
mais poderosas que as provenientes de um único caso (Yin, 2010). Com o estudo de
caso múltiplo, eventualmente podem ser identificadas maneiras diferentes de se
resolver as mesmas questões.
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Na sequência são realizadas entrevistas face a face ou por teleconferência.
As entrevistas são gravadas (com autorização), transcritas e as informações são
classificadas em: práticas DDS, práticas ágeis e práticas ágeis modificadas. Como
atributo das informações, são identificados os aspectos a que essas informações se
referem, como comunicação, colaboração, coordenação ou controle. As informações
classificadas são descritas e armazenadas em planilhas, juntamente com
informações contextuais da empresa, como nacionalidade, número de funcionários,
ramo de atividade e maturidade em DDS e em métodos ágeis.

As informações contidas nas planilhas são analisadas e confrontadas com
aquelas contidas no modelo de práticas. Deste confronto podem ser identificadas: a
comprovação da eficácia de algumas práticas e a existência de práticas não
abordadas pela literatura, mas consideradas eficazes pelas equipes estudadas. A
análise sobre como as equipes lidam com os aspectos comunicação, confiança e
colaboração, coordenação e controle, assim como as impressões das empresas
acerca do uso combinado das duas abordagens é apresentada.

A conclusão sobre a possibilidade de adaptação dos métodos ágeis ao DDS e
a discussão sobre o que essa adaptação requer, encerram este trabalho e motivam
novas pesquisas.

1.5 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado nas seções descritas a seguir.

A seção 2, Revisão Bibliográfica, contém conceitos relacionados aos métodos
ágeis, ao DDS e ao uso conjunto das duas abordagens. Nesta seção são
apresentadas também as experiências dos autores nas modificações das práticas
ágeis e práticas DDS. O modelo de práticas adaptadas ao DDS ágil, que reúne as
práticas apresentadas na literatura, organizadas em estratégias, finaliza essa seção.
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A seção 3, Apresentação dos Estudos de Casos, justifica e apresenta as
equipes selecionadas, os sujeitos da pesquisa, a geração do roteiro das entrevistas,
e também de descreve a coleta e a análise dos dados.

A seção 4, Apresentação e Análise dos Resultados, descreve e analisa as
respostas das entrevistas, identificando os principais benefícios e desafios que o uso
conjunto das duas abordagens trouxe às equipes, como tais desafios têm sido
enfrentados e se e quais práticas de DDS e modificações nas práticas ágeis são
aplicadas pelas equipes.

A seção 5, Discussão, finaliza o trabalho concluindo se os métodos ágeis
podem ser adaptados ao DDS, e, em caso positivo, quais ações devem ser
empregadas para este fim.

O Apêndice A contém o roteiro de questões e tópicos a serem observados
nas entrevistas.

O Apêndice B contém a indicação das práticas do modelo de práticas
adaptadas ao DDS ágil que foram verificadas em cada caso e as novas práticas por
eles apresentadas.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção apresenta conceitos relacionados aos valores e práticas dos
métodos ágeis, as motivações, dificuldades e práticas do DDS, além dos principais
trabalhos da literatura sobre uso combinado dessas duas abordagens. A seção
termina com o apresentação do modelo de práticas adaptadas ao DDS ágil, que
reúne e classifica as práticas estudadas em estratégias.

Neste trabalho entende-se por DDS, tanto desenvolvimento distribuído de
software em âmbito nacional (DSD – distributed software development) quanto em
âmbito internacional (GSD – global software development). A aplicação dos métodos
ágeis em DDS é abreviada neste trabalho para DDS ágil.

2.1 Os Métodos Ágeis

A abordagem de desenvolvimento de software nos métodos orientados a
planejamento segue a lógica - pensar antes de construir, documentar , seguir um
plano e manter tudo tão organizado quanto possível. A incorporação de mudanças
no meio ou final do projeto envolve a retomada de todo o processo, fazendo com
que as equipes fiquem resistentes às modificações, em prejuízo a qualidade do
produto, que só consegue ser tão bom quanto sua ideia inicial. (SUTHERLAND,
2012).

Ktata(2009) afirma que os processos tradicionais de engenharia de software
são lentos e que não acompanham a volatilidade do contexto do negócio, podendo
levar o produto a obsolência antes mesmo de ficar pronto.

As

documentações

extensas

requeridas

nos

métodos

orientados

a

planejamento são importantes para evitar a má interpretação, mas a perda da
flexibilidade e o tempo necessário para completar uma iteração forçaram o
surgimento de métodos que apoiem o desenvolvimento ágil de software
(HILDEBRAND,2008).
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Segundo Sutherland (2012), essas deficiências dos métodos orientados a
planejamento são superadas pelo métodos ágeis, que aumentam a velocidade de
desenvolvimento de software com base no alinhamento dos objetivos individuais aos
corporativos e na atenção ao desenvolvimento individual e ao bem estar dos
envolvidos. Além disso, as iterações curtas com pequenos incrementos funcionais
possibilitam

resposta

rápida

dos

usuários,

incorporando

flexibilidade

ao

desenvolvimento.

Em 2001, um grupo de especialistas em desenvolvimento de software
declarou o Manifesto Ágil, que valoriza mais indivíduos e suas interações do que
processos e ferramentas, software funcionando do que documentação extensa,
colaboração do usuário do que negociação de contratos e resposta a mudança do
que acompanhamento a um plano (BECK,2001).

A comunicação pessoal, a colaboração entre os desenvolvedores e a
integração contínua com usuários e clientes se sobrepuseram a formalização,
favorecendo o conhecimento tácito e a flexibilidade.

Azyzian (2011) pesquisou quinhentas e cinquenta e duas empresas em trinta
e nove países e constatou que 54% dessas empresas utillizavam Scrum, 32%
usavam Scrum com XP e 11% usavam apenas XP. Por serem os métodos ágeis
mais populares, este trabalho estuda a aplicação de Scrum e XP em DDS.

2.1.1 Scrum

Segundo Schwaber (2011), o Scrum é um framework estrutural que vem
sendo utilizado desde o início da década de 90 para a gestão de produtos
complexos. O Scrum se

apoia em transparência, inspeção e adaptação e é

composto por papéis, eventos e artefatos que se interligam por regras. Os elementos
e as regras do Scrum constituem suas práticas.

Schwaber (2011) define os seguintes papéis no Scrum: equipe de
desenvolvimento - grupo autogerenciável de três a nove pessoas sem hierarquias.
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Esse grupo deve ter todos os conhecimentos e habilidades necessários para o
desenvolvimento do software e é responsável pelo produto gerado; dono do
produto - responsável pelo desenvolvimento do software, é quem define e prioriza
constantemente os requisitos com foco no retorno do investimento. O dono do
produto deve trabalhar com a equipe esclarecendo questões referentes ao negócio,
apresentando suas expectativas e renegociando o escopo quando preciso; e Scrum
Master - facilitador e orientador, o Scrum Master deve direcionar a equipe à
autogestão, fazê-la seguir as regras do Scrum, remover os impedimentos ao
andamento do projeto, ajudar o dono do produto na priorização dos requisitos e
facilitar os eventos.

Segundo Sutherland (2012), não há o papel de gerente de projetos no Scrum.

Os eventos, artefatos e o processo do Scrum estão descritos a seguir de
acordo com Schwaber (2011).

O evento base do Scrum é a iteração, chamada Sprint. A Sprint pode durar
até um mês e é nela que acontecem todos os demais eventos: a reunião de
planejamento da Sprint, a reunião diária, a reunião de revisão da Sprint e a reunião
de retrospectiva da Sprint. Os eventos do Scrum são rotineiros e visam a
transparência. Neles ocorre a inspeção dos artefatos que pode resultar em
adaptações no projeto.

O processo do Scrum pode ser assim resumido: o dono do produto cria e
prioriza o backlog do produto, que é uma lista de requisitos em forma de histórias
pouco detalhadas. Na reunião de planejamento da Sprint (que pode durar até oito
horas para uma iteração de um mês), o dono do produto apresenta os requisitos
priorizados ao Scrum Master e à equipe de desenvolvimento, que define em
consenso quais deles serão produzidos naquela Sprint. O resultado desta reunião é
o backlog da Sprint,

lista contendo os requisitos selecionados, as tarefas e as

estimativas feitas pela equipe de desenvolvimento.

Durante a execução da Sprint, é realizada sempre nos mesmos local e
horário, a reunião diária ou Scrum diário. Nessa reunião de quinze minutos com o
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Scrum Master, os membros da equipe de desenvolvimento dizem o que produziram
desde a reunião anterior, o que irão produzir até a próxima reunião e se tem tido
algum impedimento para realizar o seu trabalho. Ao final dessa reunião, o gráfico
Burndown, que traça o esforço dispendido versus o tempo, é atualizado para refletir
a tendência da realização das tarefas remanescentes em relação aos dias restantes
da Sprint.

Ao término da iteração, todos os papéis participam da revisão da Sprint
(reunião de até quatro horas para uma iteração de um mês) , em que se apresenta o
produto pronto aos usuários. Caso sejam solicitadas mudanças no produto, a equipe
de desenvolvimento juntamente com os usuários priorizam aquelas que entrarão no
backlog do produto para as próximas Sprints. Em seguida, é realizada a
retrospectiva da Sprint (reunião de até três horas para uma iteração de um mês)
entre a equipe de desenvolvimento e o Scrum Master, para que se decida o que
pode ser melhorado e o que deve ser mantido no processo de trabalho.

Os artefatos gerados no Scrum são o backlog do produto, o backlog da Sprint,
o gráfico Burndown e o próprio produto final de software.

2.1.2 Extreme Programming (XP)

De acordo com Beck(2004), o XP é um estilo de desenvolvimento de software
com foco em aplicação de técnicas de programação, comunicação clara e trabalho
em equipe. O XP baseia-se em valores, em princípios que traduzem os valores em
práticas e em um corpo de práticas. Os valores do XP segundo Beck (2004) são:
Comunicação – valor mais importante da equipe de desenvolvimento de
software, a comunicação cria senso de equipe e cooperação. Segundo Wells (2009),
a equipe se comunica face a face diariamente e trabalha unida em todas as
atividades para proporcionar as melhores soluções.
Simplicidade – enfoque em atender apenas as necessidades solicitadas. O
objetivo do trabalho é maximizar o valor criado para o investimento feito até então. O
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aumento da comunicação leva à simplicidade e a simplicidade reduz a necessidade
de comunicação.
Realimentação – as mudanças são inevitáveis e criam a necessidade de
realimentação, que promove melhorias para se chegar mais perto dos objetivos. A
realimentação é crítica para a comunicação e para a simplicidade, que facilitam a
realimentação.

Coragem confiança;

a coragem em dizer a verdade alimenta a comunicação e a

a coragem em descartar uma solução falha e procurar outra melhor

incentiva a simplicidade; e a coragem em buscar respostas concretas gera
realimentação.

Respeito - ao adotar os demais valores ganha-se o respeito da equipe. Os
membros da equipe XP preocupam-se uns com os outros, com o projeto e são
igualmente valorizados. Se a contribuição de cada pessoa for respeitada, aumentase a humanidade e a produtividade.

De acordo com Beck (2004), os valores são muito abstratos para dirigirem o
comportamento da equipe. Por essa razão, princípios orientam às práticas do XP
preenchendo a lacuna entre elas e os valores. Segundo Beck (2004), são princípios
do XP: humanidade - garantir que o desenvolvedor se sinta bem no trabalho;
aspectos econômicos - respeitar o custo do projeto e analisar se o
desenvolvimento traz valor e atende as necessidades do cliente; benefício mútuo buscar soluções que beneficiem a todos os envolvidos; similaridade - aproveitar
soluções existentes; melhoria contínua - procurar melhorar o processo;
diversidade – buscar diferentes habilidades e comportamentos na formação da
equipe; reflexão - questionar como e porque o trabalho está sendo feito; fluxo
contínuo – disponibilizar software que traga valor ao negócio continuamente;
oportunidade – encarar obstáculos como oportunidade para crescimento e não
como problema; redundância – executar práticas redundantes, como revisão de
código, para evitar defeitos e aumentar a confiança no grupo; falha – cuidar para
que falhas não ocorram e evitar que elas se repitam, mas ter em mente que elas
podem ocorrer e que delas provém aprendizado; qualidade – fazer o melhor
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possível para disponibilizar produto de qualidade; passos pequenos – fazer
mudanças aos poucos é mais eficiente que fazer grandes mudanças de uma vez; e
responsabilidade aceita – a responsabilidade deve ser aceita por quem a recebe e
não simplesmente atribuída.

O XP possui dois conjuntos de práticas: as primárias e as corolárias, que se
potencializam quando aplicadas em conjunto. As práticas primárias formam o núcleo
do processo XP e são: história – funcionalidade visível ao usuário que será
incorporada ao sistema; equipe no mesmo local – toda a equipe deve trabalhar
num mesmo ambiente físico que contenha espaços privativos próximos, para
resolução de questões pessoais;equipe completa – a equipe deve ter pessoas com
todas as habilidades necessárias para o desenvolvimento do sistema; espaço
informativo de trabalho – informações sobre o andamento do projeto devem ser
mantidas dentro do próprio ambiente, como por exemplo, num quadro na parede
com cartões das histórias separadas por status (por fazer, em andamento, prontas);
trabalho produtivo – a equipe deve trabalhar apenas quantas horas puder ser
produtiva; programação em pares – duas pessoas devem trabalhar lado a lado, no
mesmo equipamento e em esquema de rodízio, para que o código seja discutido e
refinado; ciclos semanais de planejamento – planejamento no início da semana
das histórias a serem desenvolvidas e integradas ao sistema até o final da semana.
Os membros da equipe dividem essas histórias em tarefas, escolhem as tarefas que
cada um irá fazer e as estimam; ciclos trimestrais de planejamento –
planejamento de alto nível dos temas (histórias menos detalhadas) e histórias que
serão produzidos no próximo trimestre; folgas – inclusão de tarefas de baixa
prioridade que possam ser canceladas forma margem de manobra em caso de
atrasos nas tarefas prioritárias; geração de versão em 10 minutos – execução de
todos os testes e geração da versão automatizada do sistema em até 10 minutos
para evitar o desestímulo dessa atividade; integração contínua – integrar todos os
componentes do sistema diariamente ou até várias vezes ao dia; programação
orientada a testes – criação de teste automatizado antes do desenvolvimento do
código; arquitetura incremental – evoluir a arquitetura conforme a necessidade do
sistema.
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Segundo Beck (2004), as práticas corolárias do XP são: envolvimento do
cliente; disponibilizaçao incremental de software; continuidade da equipe por várias
iterações; redução da equipe ao longo do tempo mantendo o volume de trabalho;
análise e correção da causa raíz dos problemas; propriedade coletiva do código por
parte dos membros da equipe; testes e código do sistema como únicos artefatos
durante o ciclo de vida do software; base única de código; software disponibilizado
diariamente ao cliente; tempo, custo e qualidade fixos, mas escopo do software
negociável; pagamento pelo uso e não pelo desenvolvimento do software.

Quanto à equipe Beck (2004) recomenda os seguintes papéis no grupo do XP:
executivos, para definir o escopo de alto nível do produto e relacioná-lo aos
objetivos da empresa; gerente do produto, para escrever as histórias, priorizá-las e
esclarecê-las à equipe; projetistas, para definir os comportamentos do sistema e a
interface com o usuário; usuários, para tirar dúvidas da equipe sobre o domínio da
aplicação durante o desenvolvimento; arquitetos; gerente de projeto, responsável
pela visibilidade do projeto dentro da empresa, acompanhamento do progresso das
atividades e atualização das informações dentro e fora da equipe; programadores,
para desenvolver o sistema, estimar as tarefas, criar e executar testes unitários;
testadores; e documentadores técnicos, para fazer a documentação técnica do
sistema.

2.2 O Desenvolvimento Distribuído de Software – DDS

A distribuição das equipes de desenvolvimento de software em localidades
distintas dá-se, entre outras razões devido a: expansão dos negócios para novos
mercados por meio de fusões ou criação de subsidiárias (MILLER,2008), mitigaçao
de risco de catástrofe natural, redução de custos pela contratação de mão-de-obra
especializada e barata de outras regiões geográficas (SHRIVASTAVA,2010),
flexibilidade na quantidade de recursos humanos de um projeto sem ter que abrir
mão dos funcionários da empresa (SUTHERLAND, 2009) e o desenvolvimento
constante e paralelo em diferentes localidades (DURRANI, 2009).
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De acordo com Shrivastava (2010), a distribuição se relaciona com a
localização geográfica e com o controle e propriedade do projeto. Quanto a
localização geográfica, a distribuição pode ser onshore, se o desenvolvimento
ocorrer no país sede das operações da empresa ou offshore, se parte do
desenvolvimento ocorrer em outro país. Quanto ao controle e propriedade do
projeto,

a

distribuição

pode

ser

outsourcing,

se

a

empresa

adquirir

o

desenvolvimento de outra empresa ou insourcing se o desenvolvimento for realizado
por grupos internos da empresa.

Em contrapartida às vantagens que levam as empresas ao DDS estão as
dificuldades esclarecidas por Hildebrand (2008), como, a distância entre as equipes
de desenvolvimento e de negócio reduz a motivação do time de desenvolvimento e
atrasa seus trabalhos por falta de conhecimento no negócio. O custo e qualidade
das telecomunicações, a diferença dos fusos horários e a barreira do idioma
diminuem o volume da comunicação. A dificuldade de obter precisão no progresso
das atividades reduz a visibilidade do status do projeto. A gestão da configuração
piora. Como a equipe de desenvolvedores não se relaciona com o gerente do projeto
nem com os usuários, o desvio padrão das estimativas pode variar largamente e a
restrição de acesso a ambientes e ferramentas dificultam o trabalho e desmotivam
as equipes. Outros impedimentos que também se destacam principalmente em
outsourcing são o atraso da resposta do usuário, a falta de infraestrutura comum, a
necessidade de mais documentação e a falta de confiança entre as equipes
(VAX,2008).

2.2.1 Estratégias e práticas de DDS

Com o intuito de orientar as empresas que vão aderir ao DDS, Lings (2007)
criou um modelo de práticas agrupadas em estratégias representado na Tabela 1.

Lings (2007) resume as dificuldades do DDS à comunicação, coordenação e
controle e Carmel (2001) assim define esses aspectos: comunicação é a troca
completa e não ambígua de informações entre dois atores; coordenação é a
integração de cada tarefa com cada unidade organizacional de forma que a unidade
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venha a contribuir com um objetivo geral e controle é o processo de aderir às
metas, políticas, padrões ou níveis de qualidade.

Tabela 1 - Estratégias e Práticas do Modelo de Lings
Estratégias
Definir
distribuição clara
e racional

Esclarecer
entendimentos
Incentivar o
trabalho em
módulos
Usar mediação
cultural
Considerar a
heterogeneidade
Facilitar a
comunicação
humana

Gerenciar
processos

Práticas de DDS
- Planejar a distribuição considerando a capacidade e a maturidade das
equipes, a quantidade de equipes distribuídas suportadas, os idiomas
distintos e fusos horários distantes.
- Garantir horas sincronizadas de trabalho entre as equipes.
- Apresentar e documentar metas, objetivos, políticas e compromissos
no início do projeto.
- Documentar decisões para apoiar a transparência.
- Dividir as atividades entre as equipes por funcionalidade ou por fase
do desenvolvimento para diminuir o esforço de coordenação e deixar
as equipes mais independentes.
- Aplicar treinamentos na cultura e idioma das outras equipes.
- Ter sempre presente um representante de outra equipe.
- Permitir vários métodos, ferramentas e terminologias respeitando as
preferências das equipes e as restrições locais, como licenças e
suporte técnico.
- Prover equipes com ferramentas para comunicação síncrona e
assíncrona.
- Disponibilizar um local para centralizaçao das informações do projeto.
- Instituir líder técnico e gerente de projetos em cada equipe.
- Sincronizar a disponibilização de
desenvolvimento.

software e os ciclos de

- Estimular o desenvolvimento incremental.
- Incentivar a revisão do código e da arquitetura.
- Compartilhar documentos e status do projeto.
- Respeitar a cultura e feriados de todas as equipes.
Desenvolver
senso de equipe

- Valorizar igualmente todas as equipes.
- Manter página na Internet com informações e fotos de todos os
participantes, para que tenham algum conhecimento mútuo.

Fonte: Lings (2007)
Tabela elaborada pela autora
Continua na próxima página
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Estratégias
Desenvolver uma
base efetiva de
ferramentas
Encorajar
trabalho conjunto
temporário

Práticas de DDS
- Compartilhar repositório de código.
- Compartilhar ferramentas para gestão da configuração , mudanças,
rastreamento de erros, coleta de métricas e colaboração.
- Visitas de pares em momentos críticos como no início e final do
projeto.
- Rodízios para que todos os membros tenham oportunidade de
trabalhar em outras equipes, tanto gerentes como desenvolvedores.

Fonte: Lings (2007)
Tabela elaborada pela autora

Young (2008) entende que depois da comunicação, a confiança é o principal
desafio do DDS e que ela começa quando as equipes se sentem confortáveis para
interagir. Como consequência da confiança, vem a colaboração entusiasta. Embora
Lings (2007) não cite a colaboração como um desafio ao DDS, as estratégias
“desenvolver senso de equipe”, “usar mediação cultural” e “encorajar trabalho
conjunto temporário” intensificam a comunicação e também promovem a
colaboração.

As estratégias apresentadas por Lings (2007) se complementam e aplicadas
em conjunto beneficiam o projeto como um todo.

2.3 A aplicação dos métodos ágeis no desenvolvimento distribuído de software - o
DDS ágil

Em 2008, na pesquisa State of Agile Development conduzida pela Version
One (fabricante de software para gestão de projetos ágeis), 57% dos respondentes
afirmaram que suas equipes eram distribuídas e outros 41% disseram que
planejavam aplicar métodos ágeis em equipes distribuídas do tipo outsourcing
(SHRIVASTAVA, 2010). De acordo com Miller (2008), essa pesquisa mostra que as
necessidades atuais da indústria não se alinham ao conceito ágil de que toda a
equipe deva ser mantida numa única sala.
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Segundo Ramesh (2006) o desafio de aplicar métodos ágeis em DDS se
traduz em equilibrar a formalidade da comunicação requerida pelo DDS para tratar
impedimentos provocados pelas distâncias, com a informalidade da comunicação
defendida pelos métodos ágeis. Também é preciso equilibrar os requisitos de
qualidade, fixos no DDS pela dificuldade de controle de atividades remotas, com a
evolução constante dos requisitos de qualidade nos métodos ágeis, resultante das
frequentes negociações entre o dono do produto e a equipe de desenvolvimento. A
orientação a processos do DDS apoiada na formalidade e a orientação a pessoas
dos métodos ágeis originada na informalidade também devem ser equilibradas, e, o
nível de formalização dos acordos, informais nos métodos ágeis e formais no DDS,
deve ser readequado.

A dificuldade de manter esse equilíbrio da formalidade com a informalidade
aumenta ainda mais quando a relação entre as equipes envolve outsourcing. A
Tabela 2 sintetiza as vantagens e dificuldades de outsourcing em DDS ágil,
conforme Batra (2009).
Tabela 2 – Suporte aos valores ágeis atuais no ambiente de outsourcing
Valores do Manifesto
Ágil

Vantagens em um
ambiente de outsourcing

Problemas em um ambiente de
outsourcing
- Muitas distâncias podem impedir a
comunicação e as interações.

Indivíduos e interações
vs. processos e
ferramentas

Software funcionando
vs. documentação
extensa

Há evidências de que a
comunicação
organizacional possa
melhorar.

O software pode ser
desenvolvido mais
rapidamente.

Colaboração do usuário
vs. negociação de
contratos

Fonte: Batra (2009)
Continua na próxima página

- Entre as empresas provavelmente
há comunicação formal.
- Pode haver conflitos com questões
culturais do fornecedor.
- Documentação é essencial para
evitar as ambiguidades que surgem
em decorrência da falta de
conhecimento tácito.
- A prática normal de outsourcing é
negociação de contratos.
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Valores do Manifesto
Ágil

Responder a mudanças
vs. seguir a um plano

Vantagens em um
ambiente de outsourcing

Mais recursos podem
estar disponíveis para
responder às mudanças.

Problemas em um ambiente de
outsourcing
- O fornecedor pode não ser receptivo
a mudanças a menos que haja
alguma compensação.
- O contrato entre cliente e fornecedor
nem sempre é facilmente
renegociado.

Fonte: Batra (2009)

Apesar das dificuldades do DDS ágil Phalnikar (2008) acredita que o
desenvolvimento iterativo, a colaboração aberta e a adaptabilidade do processo,
promovidos pelos métodos ágeis, podem auxiliar o desenvolvimento distribuído a
enfrentar a incompatibilidade cultural e a falta de confiança. A revisão de Shrivastava
(2010) conclui que a integração contínua reduz problemas de gestão da
configuração e a revisão da iteração aproxima as áreas de negócio e de
desenvolvimento. Shrivastava (2010) também defende que a comunicação constante
promove a confiança e a colaboração e que as iterações curtas revelam os
problemas em estágio inicial, aumentam a visibilidade do projeto e a qualidade do
produto.

Paasivaara (2008) recomenda a combinação de práticas de DDS com
práticas ágeis para enfrentar os desafios do DDS ágil. As práticas de DDS lidam
com situações decorrentes da distribuição das equipes, conforme descrito no item
2.2.1 e as práticas ágeis podem ser aplicadas tal qual descritas no item 2.1 ou com
modificações para que se adaptem as distâncias do desenvolvimento distribuído.

2.3.1 Práticas de DDS e modificações nas práticas ágeis para atender ao DDS ágil

A literatura acerca de métodos ágeis em distribuição de desenvolvimento de
software apresenta trabalhos empíricos como os de Paasivaara (2008, 2009,2011),
Sutherland (2007,2009), Houssain (2009 a,b), e relatos de experiências e lições
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aprendidas de como os de Lee (2009), Miller (2008) e Robarts (2008). Em comum,
os autores apresentam práticas de DDS ou modificações nas práticas ágeis
observadas ou experimentadas para minimizar as dificuldades em projetos de DDS
ágil. As práticas de DDS apresentadas pelos autores são variações ou a íntegra
daquelas contidas no modelo de Lings (2007). Algumas práticas de DDS são
consenso entre os autores, como:

- Sincronização de horários de trabalho para que as equipes tenham ao
menos algumas horas de trabalho em comum durante o dia, possibilitando reuniões
e discussões pontuais.

- Comunicação constante por meio de ferramentas síncronas e
assíncronas como videoconferência, teleconferência, chats, instant message,
compartilhamento

de

desktop,

email

e

telefone.

Os

autores

sugerem

a

disponibilização de várias dessas ferramentas simultaneamente, para não haver o
risco de se ficar sem meio de comunicação e também para que se possa escolher a
ferramenta mais apropriada para cada momento.

Outras práticas foram verificadas por um ou mais autores. A seguir a
descrição das práticas verificadas pelos autores em ordem cronológica e com ênfase
àquelas que cada autor verificou distintamente.

Ramesh (2006) acompanhou três empresas que usavam DDS ágil com
onshore nos Estados Unidos e offshore na India, e concluiu que para manter o
equilíbrio entre a informalidade dos métodos ágeis e a formalidade requerida pelo
DDS é necessário disciplinar as práticas ágeis como relatado a seguir:
- Uso de repositório de produtos e processos – área em servidor onde
todos possam registrar problemas, estabelecer prioridades e conhecer o status do
projeto. O repositório compartilha o conhecimento.
- Visitas frequentes de pares em momentos críticos do projeto – visitas
físicas principalmente no início e final do projeto ajudam a construir e manter o
relacionamento, facilitando a comunicação e desenvolvendo senso de equipe.
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- Visitas dos patrocinadores às equipes remotas – visitas físicas para
estabelecimento de regras e arranjos contratuais no início dos trabalhos diminuem
problemas de controle no decorrer do projeto.
- Construção de equipe coesa – formação da equipe com pessoas
altamente qualificadas e que tenham trabalhado juntas anteriormente, aumenta a
comunicação, a colaboração e garante maior produtividade.
- Documentação em vários níveis de formalidade – uso de histórias do
usuário, casos de uso ou especificações para documentar os requisitos, conforme o
nível de formalidade requerido pelo projeto e pelas equipes remotas.

As modificações nas práticas ágeis que constam das práticas ágeis
disciplinadas são:
- Comunicação informal por canais formais – pontos focais dentro das
equipes para evitar distorções nas informações, reduz a documentação requerida
pelo DDS e disciplina a comunicação informal dos métodos ágeis. Pontos focais
trocados entre as equipes também auxiliam nas questões de idioma e padronização
dos processos.
- Coordenação equilibrada – papéis como gerentes de projetos e líderes
para coordenar as equipes no cumprimento das atividades e metas.
- Iterações iniciais flexíveis para adaptação e comunicação – iterações
iniciais curtas e com duração flexível para acomodar requisitos críticos, extensos ou
complexos que não seriam desenvolvidos em apenas uma iteração.

Ramesh (2006) entende que essa é uma forma de aprimorar a comunicação
por meio do aprendizado das equipes nos métodos ágeis e no negócio. O autor
também sugere que as primeiras iterações sejam para familiarização com
ferramentas e processos, pois, estando ambientados, os grupos se comunicarão
mais facilmente.
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- Foco em funcionalidade entendida ao invés de prioritária – início do
desenvolvimento por funcionalidades que as equipes conheçam bem, ao invés de
funcionalidades prioritárias, que são sempre as iniciais nos projetos com métodos
ágeis. Sem a pressão do requisito crítico, as equipes têm mais condições de se
familiarizar com os processos e ferramentas e sentem-se mais a vontade para se
comunicar.
- Garantia da qualidade distribuída – verificação dos procedimentos de
teste ou revisão da arquitetura das outras equipes, assegura um nível mínimo
necessário de controle para satisfazer políticas e normas organizacionais, sem
perder a flexibilidade demandada pela velocidade de desenvolvimento requerida.

No estudo de Ramesh (2006) apenas a empresa contratante revisava os
trabalhos da empresa contratada.
- Complementação da comunicação informal com documentação –
artefatos críticos, formalização da demanda entre cliente e fornecedor ou ainda
requisitos

são

documentados

para

suplementar

a

comunicação

informal,

característica dos métodos ágeis.

- Iterações iniciais para finalizar elicitação de requisitos e definir projeto
– definição de atividades específicas nas primeiras iterações para que o grupo possa
dar continuidade aos trabalhos com mais segurança. Essa prática é executada em
“iterações curtas e flexíveis” e remete aos métodos orientados a planejamento.

Ramesh (2006) sugeriu a adesão gradativa aos métodos ágeis, conforme o
projeto tenha necessidade de suas práticas e não integral e cegamente. De acordo
com Schwaber (2011), embora seja possível aplicar somente partes do Scrum, o
resultado não é Scrum, pois este só existe na sua totalidade.

A conclusão de Ramesh (2006) é que a aplicação dos métodos ágeis em DDS
exige cautela pelos novos desafios que essa combinação proporciona. As
estratégias defendidas pelo autor, como “confiar nas equipes distribuídas, mas,
verificar o seu trabalho”, dão um alerta sobre a extensão das modificações

33

necessárias nos métodos ágeis para que se adaptem ao DDS, sem afetar os
princípios ágeis.

Fowler (2006) descreve as lições aprendidas em quatro anos de DDS ágil na
ThoughWorks . Assim como Ramesh (2006), Fowler (2006) também aconselha
visitas no início do projeto, a que chama de “visitas sementes”, para plantar o
relacionamento entre as equipes, e visitas durante o projeto, chamadas de “de
manutenção”, para que o relacionamento não morra.

Outras práticas de DDS recomendadas pelo autor são:

- Embaixadores nas equipes - representantes das equipes que devem ficar
quase que permanentemente na localidade de outra equipe a fim de garantir a troca
de conhecimento técnico, do negócio e fazer mediação cultural.

Quanto à divisão das atividades, Fowler sugeriu:
- Distribuição das atividades entre as equipes por funcionalidade – o
trabalho por funcionalidade, ao invés de por fases, como projeto, construção e teste,
aumenta o conhecimento da equipe contratada sobre o negócio, tornando-a mais
produtiva.
- Uso de ferramentas de colaboração – espaço compartilhado para manter
qualquer informação como cartões de histórias, orientações da arquitetura,
instruções em geral, notas sobre o progresso, enfim, tudo o que for de interesse das
equipes.

Fowler (2006) recomenda ferramentas de colaboração para aumentar a
comunicação e sugere o uso de funcionalidades de notificação de mudança enviada
por email e controle de versão dos documentos, para manter todos igualmente
atualizados e com acesso rápido ao documento mais recente respectivamente.
- Scripts de teste como documentação de requisitos – forma de fazer a
documentação exigida pelo DDS sem desviar das práticas ágeis.
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Fowler (2006) também sugere algumas modificações nas práticas ágeis,
como:
- Envio das histórias do usuário antes da reunião de planejamento –
envio das histórias de usuário já priorizadas por email antes da reunião de
planejamento, possibilita que as equipes dividam as histórias em tarefas antes da
reunião.

Fowler (2006) entende que essa prática é uma forma de abreviar a reunião de
planejamento para não cansar as equipes ou fazê-las trabalhar além do expediente
no caso de fusos horários distantes. Essa prática também assegura o entendimento
por vezes prejudicado pela barreira da língua.

- Interfaces em evolução - pouco esforço deve ser investido na definição e
congelamento das interfaces entre os módulos, pois a integração contínua e a
propriedade coletiva do código permitem que as interfaces evoluam durante o
desenvolvimento. Vários autores, entre eles Schwaber (2004), afirmam que
interfaces bem definidas num projeto com várias equipes são fundamentais para
manter a independência entre elas.

Fowler (2006) afirma que os métodos ágeis podem ser utilizados em equipes
distribuídas de offshore, mas que seus benefícios ainda estão em debate.

O trabalho de Sutherland (2007) apresentou as práticas adotadas por uma
empresa de desenvolvimento de software, a SirsiDynix, que juntamente com um
outsourcing e offshoring, a StarSoft Development Laboratories, formaram equipes
distribuídas entre Estados Unidos, Canadá e Rússia com cinquenta e seis
desenvolvedores.

Segundo Sutherland (2007), no Scrum há três modelos de distribuição de
equipes, a saber:
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- Scrums isolados, em que as equipes estão isoladas geograficamente.
Nesse modelo as equipes nem sempre são multifuncionais e muitas vezes nem
usam o Scrum. Esse modelo é comum em casos em que a equipe offshore faz uma
parte do trabalho, como a programação, enquanto a equipe onshore especifica, testa
e valida.

- Scrum de Scrums distribuídos, em que equipes isoladas geograficamente
se integram por um Scrum de Scrums (reunião entre os Scrum Masters das diversas
equipes) regular. Esse modelo é recomedado pela Scrum Alliance (organização não
governamental que visa à disseminação do método ágil Scrum) por dividir o trabalho
entre equipes multifuncionais, minimizando a dependência entre elas. Essa
estratégia é propícia a novos entrantes no DDS ágil.

- Scrums totalmente integrados, em que as equipes multifuncionais tem
seus membros distribuídos geograficamente. Embora essa estratégia pareça
dificultar a comunicação e a coordenação, as reuniões diárias do Scrum ajudam a
quebrar barreiras culturais e a padronizar as disparidades dos estilos de trabalho.
Este modelo é recomendado a grupos experientes em métodos ágeis.
O projeto estudado por Sutherland (2007) usou o modelo “Scrums totalmente
integrados” e procedeu com seguintes práticas de DDS:
- Uso de ferramentas integradas – ferramentas que congreguem geração
automatizada de versões, rastreamento de erros e gestão de projetos devem estar
disponíveis e serem acessíveis por todos os membros, para evitar desperdício de
tempo dos desenvolvedores com entrada de dados como estimativas e registros de
erros em planilhas.

- Imparcialidade no tratamento dos membros das equipes - não distinção
entre os desenvolvedores da mesma equipe e de localidades diferentes, motiva e
une as pessoas.
Quanto às práticas ágeis, o grupo estudado por Sutherland (2007) adotou as
seguintes modificações:
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- Documentar

requisitos

em

forma de

histórias

do usuário –

documentação de requisitos como histórias do usuário detalhadas sempre que a
forma de usar o caso de uso for diferente entre as localidades.

- Scrum de Scrums semanal - reunião para alinhamento e coordenação dos
trabalhos entre as equipes, em que participam o Scrum Master e em alguns casos
mais uma pessoa chave de cada equipe. Nessa reunião os participantes apresentam
e discutem as questões do Scrum (o que foi feito da última reunião até agora, o que
se pretende fazer até a próxima reunião e quais dificuldades têm enfrentado)
considerando os impedimentos que uma equipe pôs ou vai pôr à outra.

O Scrum de Scrums é uma prática ágil para coordenação de equipes. A
modificação a essa prática efetuada no estudo de Sutherland (2007) foi a sua
periodicidade. No caso da SirsiDynix, para não sacrificar os participantes com
horários inconvenientes, o Scrum de Scrums ocorria semanalmente enquanto
Schwaber (2004) define que essa reunião aconteça logo após a reunião diária para
que não se perca o foco dos impedimentos e atividades. Também com a finalidade
de coordenar várias equipes e diferentemente do que se tem nos métodos ágeis,
foram criados novos papéis, estabelecendo uma hierarquia.
- Criação do papel de chefe dos donos de produto – papel para centralizar
e gerenciar um único backlog de produto entre todas as equipes quando se tem um
programa.
- Criação do papel de chefe dos Scrum Master’s – papel para conduzir o
Scrum de Scrums.
- Criação de time de arquitetos – equipe para controlar a direção do projeto
arquitetural com reunião semanal após o Scrum de Scrums.

Na opinião de Sutherland (2007), manter esses novos papéis mais o time de
arquitetos na mesma localidade centralizou o controle das equipes distribuídas e
ajudou o projeto a manter um bom desempenho.
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Para resolver problemas de comunicação, no projeto estudado por Sutherland
(2007) foi estabelecido:
- Envio das perguntas do Scrum por email, antes da reunião diária –
perguntas do Scrum (o que foi feito desde a última reunião, o que será feito até a
próxima e quais impedimentos têm sido enfrentados) são enviadas antes da reunião
diária por ferramenta assíncrona. Essa prática abrevia a reunião e reduz dificuldades
de entendimento devido aos diferentes idiomas.

Para aumentar a produtividade das equipes e garantir o cumprimento do
prazo da iteração, foram adotadas:
- Refatorações planejadas – refatorações planejadas para serem feitas em
determinadas iterações futuras e não durante qualquer iteração como normalmente
se faz em XP.

Sutherland (2007) também verificou a intensificação de algumas práticas em
prol da produtividade, como: a integração contínua com a geração automatizada de
versões de hora em hora a partir de um repositório central e programação em pares
remota via ferramenta de teleconferência com compartilhamento de desktop nas
partes mais complexas das funcionalidades.

Sutherland (2007) concluiu que equipes distribuídas mesmo em outsourcing
podem ter produtividade semelhante a pequenas equipes que trabalham numa
mesma sala. Para isso o autor entende que é primordial as equipes sentirem-se
como se fossem uma, compartilhando o repositório de código, ferramentas e
fazendo reuniões diárias entre todas elas.

Smits (2007) relatou as experiências da BMC Software com a aplicação do
Scrum em um projeto com equipes distribuídas no modelo “Scrums totalmente
integrados” entre Israel, Estados Unidos e França, com cinquenta pessoas em
catorze equipes. Entre as dificuldades encontradas nesse projeto, o autor ressaltou a
falta de integração dos donos de produto com as equipes de desenvolvimento, a
falta de recursos para criar e executar testes, gerenciar a qualidade do produto,
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desenvolver e documentar na mesma iteração e estabelecer o backlog das iterações
e versões entre tantas equipes. Para coordenar as equipes e melhorar o fluxo de
comunicação, foram criados papéis centralizadores como o Scrum Master senior, o
gerente de desenvolvimento senior e o líder dos donos de produto, este último
responsável pelo programa.
- Scrum de Scrum de Scrums – reunião entre representantes de Scrum
Masters.

No projeto reportado por Smits (2007), a reunião de Scrum de Scrum de
Scrums era diária para prover comunicação constante entre os níveis hierárquicos
que formaram uma estrutura organizacional. O Scrum Master senior fazia um papel
hierarquicamente superior assim como o gerente de desenvolvimento senior no
Scrum de Scrum de Scrums.
- Estrutura organizacional – hierarquia de cargos dentro do projeto como
ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Estrutura para Scrum de Scrum de Scrums

Fonte: Adaptação de Smits (2007)
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Smits (2007) também apresentou outras modificações nas práticas ágeis para
resolver o problema dos testes, da garantia da qualidade, da documentação e da
integração de funcionalidades desenvolvidas pelas equipes:
- Criação da equipe de garantia da qualidade – equipe responsável por
definir as configurações dos produtos para os usuários, testar os cenários dos casos
de uso, executar instalações e acompanhar o teste do usuário.

- Criação da equipe de documentação - time independente para gerenciar
guias e documentos entre as equipes, pertencendo ao projeto como um todo. Essa
equipe também define as práticas para os documentadores técnicos das equipes de
desenvolvimento.
- Criação da equipe de integração – equipe para criar um ambiente de
integração para todas as plataformas suportadas, além de executar e analisar as
versões geradas.

Para resolver a dificuldade de planejar o backlog das versões e iterações, os
grupos aderiram à seguinte prática de DDS:
- Uso de ferramenta de gestão de projetos – ferramenta para manter o
backlog priorizado entre várias equipes e compartilhar o andamento do projeto.

O projeto de Smits (2007) contava com equipes em três fusos horários
diferentes. Apesar da estrutura para coordenação das equipes criada nesse projeto,
alguns autores como Durrani (2009) entendem que equipes com no máximo dois
fusos horários diferentes facilita a colaboração.

Smits (2007) concluiu que muitos problemas enfrentados foram atribuídos ao
Scrum, mas depois as equipes perceberam que sem ele provavelmente teriam
passado pelas mesmas situações só que meses depois, quando teriam menos
alternativas e precisariam de mais tempo e verba para solucioná-las.
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Korkala (2007) conduziu dois estudos de casos a fim de verificar se as
recomendações de Layman(2006) para obter sucesso em DDS ágil eram válidas.
Essas recomendações contemplam:

- definir uma pessoa para desempenhar o papel de cliente que seja capaz de
tomar decisões conclusivas sobre as funcionalidades do projeto e escopo, que seja
facilmente acessível e que zele pelos interesses do projeto;

- criar um papel na equipe que faça a intermediação entre o gerente do
projeto e a equipe de desenvolvimento quando estes estiverem separados;

- usar uma lista de emails para aumentar a chance de resposta e encorajar
respostas rápidas e conclusivas;

- usar ferramentas distribuídas de gestão de projetos para gravar e monitorar
o status do projeto diariamente.

Analisando os dois casos, Korkala (2007) verificou que o cliente do caso A era
participativo e que o do caso B só participou no início do projeto e depois passou a
se comunicar por email e a fazer reuniões por telefone. Apesar da segurança que o
gerente de desenvolvimento do caso A transmitia à equipe, se todos participassem
das reuniões, o entendimento dos requisitos seria melhor. A equipe do caso A
enviou dezoito emails de status diários ao cliente e a do caso B enviou quarenta e
seis relatórios com três perguntas e o cliente só respondeu a uma. A taxa de defeitos
no caso B foi de 41,8%, sendo 62,6% por ineficiência da comunicação com o cliente.
A recomendação de Layman (2006) sobre o uso de ferramenta para gestão de
projetos não pode ser verificada porque as empresas estudadas não as possuiam.

Korkala (2007) concluiu que definir uma pessoa para desempenhar o papel de
cliente, é a recomendação chave para o sucesso de um projeto de DDS ágil, uma
vez que

se

o

cliente

não

estiver

disposto

a

participar ativamente

desenvolvimento, de pouco adiantam as demais recomendações.

do

41

Berczuk (2007) conduziu um estudo na FAST, empresa norueguesa que
distribuiu o desenvolvimento de uma aplicação para sua plataforma de busca de
informações. A equipe da Noruega, especialista na plataforma, passou o tempo
inicial do projeto com uma equipe em Boston que tinha experiência em
desenvolvimento de aplicações.

O trabalho de Berczuk (2007) ressaltou que apesar do DDS dificultar a
aplicação dos métodos ágeis, é melhor começar o projeto seguindo o processo ágil a
risca e modificá-lo quando alguma prática não estiver trazendo benefícios ao projeto,
do que adaptar o método de início. Segundo o autor, se as equipes tiverem um
conhecimento comum de alguns elementos do Scrum ainda quando trabalham
juntas, terão mais facilidade em resolver complicações que surgirem quando
estiverem distribuídas. Os elementos do Scrum que as equipes precisam conhecer
são os backlogs do produto e da iteração, o tamanho da iteração, a reunião diária e
a reunião de revisão da iteração. Berczuk (2007) também recomenda distribuir os
métodos ágeis enquanto Ramesh (2006) recomenda agilizar o desenvolvimento
distribuído com sua estratégia “ajustar o processo continuamente”.

O estudo de Berczuk (2007) revelou que o próprio Scrum foi utilizado para
resolver as dificuldades iniciais do projeto. Por exemplo, alterações incluídas no
meio das iterações faziam com que equipe não cumprisse os prazos. A solução
para esse problema foi usar o gráfico de Burndown para mostrar ao dono do produto
as inserções feitas durante uma iteração fixa. Com isso, o gráfico de Burndown
passou a ser a base para a negociação sobre os custos da introdução de mudanças
no decorrer da iteração. Outra medida para viabilizar as frequentes mudanças foi a
redução da duração da iteração. As iterações mais curtas permitiam alterações mais
rápidas e ajudavam a alinhar os membros das equipes com o replanejamento
frequente, enquanto que iterações mais longas incentivavam a tendência ao
isolamento. O grupo da Noruega também reforçou o valor do Scrum fazendo miniScrum (reunião diária) todas as manhãs.

Berczuk (2007) entende que quando a equipe abraça o processo ágil e
trabalha para melhorá-lo, a probabilidade de sucesso do projeto aumenta.
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Hildebrand (2008) analisou as dificuldades de implantar o XP em projetos de
DDS e as medidas para contornar essas dificuldades. Embora Hildebrand (2008)
concorde com Fowler (2006) que embaixadores ajudam a melhorar o entendimento
do contexto do negócio e as diferenças culturais, para melhorar o fluxo de
informação, ele propôs:

-

Rodízio

de

moderadores

(responsáveis

pela

comunicação)

-

moderadores são desenvolvedores que além e desempenhar seu papel na equipe
são também responsáveis pela comunicação entre as localidades. Os moderadores
devem trabalhar em esquema de rodízio para que se crie uma base ampla de
contato entre as localidades e para que a comunicação não fique influenciada por
uma pessoa.

A análise de Hildebrand (2008) verificou a dificuldade do cliente em trabalhar
junto à equipe, principalmente quando parte do trabalho é feito em offshore ou em
várias localidades. Para atenuar essa dificuldade, Hildebrand (2008) sugeriu:
- Analista de negócio como suplente de cliente – a presença de
representante do cliente na equipe, preferivelmente um analista de negócios, ajuda o
grupo no entendimento dos requisitos e reduz a necessidade do time de manter
relacionamento fora da equipe. No entanto, o autor põe em dúvida se a eficácia
dessa prática se compara a permanência do usuário na equipe.

Hildebrand (2008) conclui seu trabalho defendendo que as vantagens dos
métodos ágeis podem ser obtidas no DDS caso seja possível uma transmissão de
informação eficiente, porque, se o desenvolvimento rápido de incrementos for
atrasado devido às lacunas de comunicação, o processo de desenvolvimento
iterativo é prejudicado e as principais vantagens dos métodos ágeis são minadas.

A adesão gradual aos métodos ágeis, recomendada por Ramesh (2006) foi
uma modificação nas práticas ágeis instituída na Wipro Technologies, que tem
cinquenta

e

três

centros

de

desenvolvimento

distribuídos

pelo

mundo.

Sureshchandra (2008) descreveu um modelo de migração para métodos ágeis
criado nessa empresa para equipes já distribuídas.
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- Modelo estagiado de migração do método orientado a planejamento
para os métodos ágeis – modelo para facilitar a transição de métodos orientados a
planejamento para métodos ágeis em equipes de DDS. A aplicação do modelo leva
de quatro a cinco iterações e consiste das seguintes fases:

- Avaliação, em que se decide se o projeto será ou não distribuído,
considerando-se a comunicação formal, treinamentos e documentação por ele
requeridos. Em seguida, avalia-se a extensão da distribuição que o projeto pode ter,
analisando-se a natureza do trabalho, a infraestrutura e familiaridade das equipes
com o domínio.

- Concepção, em que representantes de cada equipe remota ficam na
localidade principal intermediando a comunicação entre os usuários e a equipe de
desenvolvimento principal. Nessa fase, a auto-organização das equipes remotas
ainda é baixa e elas não tem poder de decisão sobre das histórias de usuário que
lhes são atribuídas.

- Transição, quando alguns representantes voltam da localidade principal para
as localidades remotas. Nessa fase as equipes remotas estimam as histórias de
usuário que lhes são atribuídas e alguns de seus membros tomam parte das
reuniões com a equipe principal. Na transição, a auto-organização das equipes
remotas já está mais amadurecida e elas já tem algum poder de decisão sobre as
histórias de usuário que lhes cabem.

- Estágio estável, quando mais pessoas voltam da localidade principal para as
localidades remotas e algumas horas de trabalho são sincronizadas para que todos
os membros de todas as equipes participem das reuniões. No estágio estável as
equipes remotas já são auto-organizadas.

Como prática de DDS Sureshchandra (2008) recomenda:
- Rodízio entre os membros das equipes – frequentes rodízios de
desenvolvedores entre as equipes ajudam a distribuir o conhecimento e estabelecer
estilos de trabalho.
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- Fotos dos membros das equipes em ferramenta de colaboração - fotos
ajudam as pessoas a se familiarizarem umas com as outras.

Sureshchandra (2008) concluiu que os métodos ágeis beneficiam o DDS e
que o modelo de migração desenvolvido na Wipro trouxe mais confiança na
aplicação do DDS ágil.

Paasivaara (2008) estudou a aplicação do Scrum em um projeto de DDS com
quarenta pessoas em equipes distribuídas entre a Noruega e a Malásia. Os grupos
conseguiam sincronizar algumas horas de trabalho no verão e apenas uma hora no
inverno. Embora cada equipe desenvolvesse um módulo, havia a reunião diária
entre os membros das equipes de desenvolvimento.

Nesse estudo Paasivaara (2008) observou as seguintes alterações nas
práticas ágeis para permitir a participação das equipes nas reuniões:

- Redução da duração das reuniões do Scrum - as reuniões são reduzidas
para acontecerem dentro do horário comum de trabalho entre as equipes.Isso para
não sacrificar as equipes devido aos fusos horários distantes e para permitir a
participação de todos os membros.
- Reunião de planejamento da iteração em dois dias – no primeiro dia da
reunião, o dono do produto apresenta e prioriza os requisitos. Encerrado o
expediente de uma das equipes, esta vai embora enquanto a outra continua fazendo
o planejamento. No dia seguinte, a equipe que foi para casa conclui o planejamento
a partir do documento que a outra equipe produziu. Essa prática também visa não
sacrificar os integrantes.

A empresa estudada por Paasivaara (2008) adotou diversas práticas de DDS,
como uso de ferramentas de geração de versões, de rastreamento de erros e
controle do backlog do produto. Quanto ao uso de ferramentas de comunicação, a
equipe estudada criticou os problemas de conexão que provocavam lentidão nas
transmissões prejudicando a comunicação.

45

Com relação a questões culturais, Paasivaara (2008) constatou:
- Incentivo ao pronunciamento – as equipes devem ser encorajadas a se
pronunciarem durante as reuniões.

Entre as práticas adotadas para aproximar as equipes estão:

- Viagens sociais - confraternizações com todo o grupo, para manter o
relacionamento e promover a mediação cultural.

- Viagens de recursos especializados - visitas de especialistas às equipes
remotas (principalmente se forem outsourcing) antes do início do projeto para
propagar o conhecimento do negócio, auxiliam no entendimento dos requisitos.
- Iterações sincronizadas entre as equipes – as equipes começam e
acabam suas iterações nas mesmas datas para facilitar a coordenação e possibilitar
a troca de recursos entre elas.

Com relação à infraestrutura, a empresa estudada por Paasivaara (2008) se
preocupou com o ambiente de trabalho das equipes e determinou salas específicas.
- Sala reservada para reuniões – disponibilização de sala dedicada a
reuniões para evitar ruídos e distrações durante as reuniões remotas.
- Sala individual para cada equipe – disponibilização de sala individual para
cada equipe para facilitar a discussão entre os membros do grupo.

Paasivaara (2008) constatou que apesar do incentivo à proximidade das
pessoas, o receio de discordar do contratante ou de superiores que algumas culturas
têm, fazem com que algumas equipes se calem nas reuniões, afetando o princípio
ágil da transparência, que beneficia a qualidade do produto. Mesmo com apenas
duas horas de trabalho sincronizado e mudanças pouco significativas nos métodos
ágeis, as equipes estudadas por Paasivaara (2008) concluíram que o projeto de
DDS ágil aumentou a comunicação entre as equipes, melhorou a qualidade dos
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produtos gerados e aumentou a motivação das pessoas. Contudo, a autora entende
que os estudos sobre o emprego de práticas ágeis em DDS ainda são iniciais e
devem ser continuados.

Young (2008) relata sua experiência num trabalho distribuído entre a
Universidade de Toronto no Canadá, a Universidade da Califórnia em Bekerley e a
Concord Consortium em Massachusetts. Os três grupos construíram uma plataforma
para ser utilizada por professores e alunos das escolas. A plataforma tinha que ser
adaptada para satisfazer as necessidades dos usuários de cada localidade e o
desenvolvimento tinha que atender ao cronograma de todas elas.

Entre as práticas de DDS descritas por Young (2008) destacaram-se:

-

Distribuição

das

atividades

entre

as

equipes

com base

em

componentes arquiteturais - para aumentar a velocidade de desenvolvimento e a
independência entre as equipes, as tarefas eram divididas em torno de componentes
conforme a especialização de cada grupo.

Diferentemente de Fowler (2006) que defende a evolução das interfaces ao
longo do projeto, Young (2008) verificou o uso de interfaces bem definidas para
minimizar a necessidade de comunicação entre as equipes. Young (2008) também
incentiva a heterogeneidade com a prática:
- Uso de ferramentas diferentes nas equipes – emprego de ferramentas
diferenciadas entre as equipes de forma que elas sintam-se mais a vontade para
trabalhar agiliza o desenvolvimento além de evitar custos com aquisições e
treinamentos.
- Políticas de comunicação – estabelecimento de políticas e regras para
facilitar a comunicação, como procurar estar disponível de maneira síncrona sempre
que alguém de outra equipe precise se comunicar, ou definir um tempo máximo de
resposta a emails.
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- Início das reuniões com assuntos diversificados – assuntos amenos no
início das reuniões, como clima, fatos atuais de seu país, algum acontecimento no
escritório ou a um membro da equipe, ajudam a tirar a tensão das equipes no
momento de discutir os problemas do projeto.

Essa prática também foi verificada no estudo de Dorairaj (2011) e um dos
seus entrevistados a considerou a melhor estratégia para a formação de equipe e
construção da confiança.

Entre as modificações nas práticas ágeis aplicadas no projeto de Young
(2008), estão:
- Redução da frequência das reuniões – reuniões com agenda pré-definida
acontecem sempre que necessário, ou algumas vezes por semana, mas não
rigorosamente todos os dias.
- Iterações flexíveis e não tão curtas para atender a vários clientes –
iterações sem duração fixa e nem a obrigatoriedade de serem curtas, como
recomendado por Schwaber (2011).

Diferentemente da sugestão de Ramesh (2006), que iterações flexíveis no
início do projeto ajudam as equipes a se familiarizarem com o ambiente, no projeto
de Young (2008), as versões levavam de dois a três meses com uma ou duas
iterações cada uma, para acomodar as necessidades das três empresas.

Young (2008) concluiu que os resultados do DDS ágil foram positivos para o
projeto e que as práticas empregadas para efetivar a comunicação e a colaboração
ajudaram na combinação de esforços para atender as necessidades das três
empresas.

Vax (2008) apresentou o estudo de caso da Elastic Path de Vancouver, que
contratou os serviços da Luxoft em Omsk, na Rússia, para expandir sua plataforma
de gestão de comércio eletrônico.
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Entre as maiores dificuldades deste projeto estavam catorze horas de
diferença entre as duas equipes da Elastic Path em onshore e a equipe de
desenvolvimento em offshore. Vax (2008) observou que mantendo várias linhas de
comunicação, regras na comunicação assíncrona e infraestrutura adequada, foi
possível diminuir as lacunas de comunicação causadas pela distância temporal.
Assim, o grupo criou espaço compartilhado em ferramenta de colaboração e definiu
que respostas a emails não poderiam ultrapassar a doze horas. Além disso, também
foram instituídos:
- Suporte técnico a infraestrutura nos horários das equipes remotas –
disponibilização de suporte aos servidores de desenvolvimento nos horários de
trabalho das equipes em offshore.
- Infraestrutura para trabalho de casa – disponibilização de computadores,
softwares e banda larga para que os membros da equipe possam trabalhar de casa
maximiza o horário comum.

Os times estudados por Vax (2008) também valorizavam reuniões adicionais.
- Reuniões distribuídas não oficiais – reuniões sempre que necessário para
tratar de testes, arquitetura, qualidade, planejamento entre outros assuntos.

Como mudanças estabelecidas nas práticas ágeis, foram adotadas:

- Reunião assíncrona de retrospectiva da iteração - as equipes de offshore
fazem sua reunião de retrospectiva local e publicam seus comentários e resultados
em ferramenta de colaboração, que posteriormente são considerados na
retrospectiva das equipes de onshore.Essa prática visa poupar os integrantes
quando a diferença de fusos horários é grande.

- Criação da equipe nearshore - equipe alocada em onshore, disponível
para trabalhar fora de horário, faz ponte entre onshore e as equipes distantes e
estabelece alguns canais de comunicação. No caso, os canais de comunicação
eram o Scrum Master nearshore que tratava de assuntos como tarefas e status e o
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líder técnico nearshore, que geria a comunicação referente à arquitetura e questões
técnicas. Essa prática garante a eficiência na constante mudança de requisitos e na
resolução de problemas no caso de fusos horários muito distantes entre as equipes.

Dada a estrutura necessária para viabilizar um projeto com equipes tão
distantes, Vax (2008) recomendou:
- Política para distribuição de equipes – regras para manter a quantidade
de localidades gerenciável dentro de uma equipe. Por exemplo, uma equipe no
modelo “Scrums totalmente integrados” não poderia ter membros em mais de duas
localidades.

Vax (2008) concluiu que com o time certo, com as habilidades certas,
ferramentas e técnicas comprovadamente eficientes, pode-se colher grandes
benefícios com o DDS ágil em termos de escalabilidade, produtividade, custo,
redução de risco e melhoria da qualidade.

Williams (2008) descreveu as dificuldades da Sabre Airlines Solutions quando
aumentou e distribuiu as equipes de desenvolvimento de software com métodos
ágeis entre os Estados Unidos e a Polônia.

Entre as modificações nas práticas ágeis adotadas para reduzir os problemas
da distribuição, Williams (2008) verificou a criação do papel do usuário ágil. Assim
como o “analista de negócio suplente do cliente” recomendado por Hildebrand
(2008), o usuário ágil, por ser uma pessoa com experiência no negócio, representa o
cliente ou usuário final. No entanto, no projeto estudado por Wiliams (2008), a
dificuldade de ter o usuário ágil nas duas localidades levou a criação de outro papel:
- Criação do papel de dono da funcionalidade – representante do usuário
ágil para ajudar na criação das histórias do usuário e testes de aceitação. Essa
pessoa deve ser um desenvolvedor senior com conhecimento no domínio do
negócio. Williams (2008) admite que seria melhor ter um usuário ágil em cada
localidade.
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Para resolver problemas de ineficiência de ferramentas de comunicação e de
disciplina durante as reuniões, estabeleceu-se o emprego de:
- Salas virtuais de conferência – membros das equipes acessam de seus
telefones uma ferramenta de teleconferência e usam fones de ouvido e microfones
para se comunicar. Inclusive aqueles que estão na mesma sala. Essa prática reduz
ruídos e a dificuldade de ouvir quando mais de uma pessoa fala e mantém a equipe
disciplinadamente atenta à reunião.

Williams (2008) concluiu que é possível distribuir e escalar equipes ágeis, mas
mantê-las pequenas e juntas é a melhor alternativa.

Miller (2008) relatou as práticas verificadas e as lições aprendidas após cinco
anos de acompanhamento do desenvolvimento ágil dos grupos Microsoft Pattern &
Practices em vários projetos. Esses grupos são responsáveis por orientar arquitetos
e desenvolvedores a tirarem o maior proveito das tecnologias da plataforma
Microsoft nos desenvolvimentos de aplicativos personalizados.

Com relação à formação da equipe, Miller (2008) propôs:
- Manutenção do núcleo da equipe – equipe formada a partir de um núcleo
de pessoas unidas por várias iterações. Mesmo que outros membros sejam
adicionados ao grupo por períodos menores de tempo, esses novos integrantes
aprendem com os membros do núcleo. Essa prática propicia a coesão da equipe.

Entre as modificações nas práticas ágeis sugeridas por Miller (2008),
destacou-se a:

- Reunião de retrospectiva em software com compartilhamento de texto as equipes usam ferramenta de teleconferência com página compartilhada de texto
para que todos possam digitar suas opiniões e sugestões. Um facilitador fica
responsável por garantir que todas as sugestões tenham o mesmo peso.
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Miller (2008) concluiu que o DDS ágil é uma maneira efetiva de minimizar os
efeitos da distribuição. Apenas minimizar, pois não há o que substitua a
comunicação face a face. O autor também acredita que a relação custo/benefício do
DDS ágil deve ser bem entendida antes de sua adoção, pois, esse tipo de
abordagem reduz a probabilidade de sucesso do projeto, aumenta o tempo de
disponibilização do produto, reduz o desempenho da equipe e aumenta suas
disfunções comportamentais.

Em Cottmeyer (2008) foram apresentadas as lições aprendidas de um projeto
de desenvolvimento de uma plataforma para o sistema de pagamentos da
CheckFree. O projeto contava com uma equipe onshore nos Estados Unidos e
várias equipes no modelo outsourcing e offshoring na Índia, totalizando um grupo de
setenta componentes.

Para viabilizar o DDS ágil, o grupo de Cottmeyer (2008) se utilizou de várias
práticas de DDS recomendadas por Lings (2007) como ferramentas e rodízio de
membros entre as equipes. As iterações iniciais também foram com trabalho
conjunto conforme indicado por Fowler (2006). Além dessas práticas de DDS, o
grupo de Cottmeyer (2008) assim como o de Young (2008), distribuiu as equipes
com base nos principais componentes arquiteturais para aumentar a independência
entre as equipes.

Cottmeyer (2008) ressaltou que a política de segurança da empresa
contratante em onshore foi um obstáculo ao projeto, em virtude da natureza
financeira deste. As restrições de acesso impostas à equipe offshore atrapalhavam o
andamento do trabalho e de certa forma criavam um clima de desconfiança. O uso
de emails públicos dificultava envio de arquivos grandes ou criptografados e a falta
de uma ferramenta de colaboração aumentava o volume de documentação e o custo
da comunicação com o uso intensivo de telefone.

Entre as modificações nas práticas ágeis, as equipes de Cottmeyer (2008)
empregavam o Scrum de Scrums quinzenalmente para coordenar as atividades
entre as equipes e revisar as estatísticas dos times.
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Nesse projeto Cottmayer (2008) também se deparou com o problema da
questão cultural e embora não tenha a tenha aplicado, o autor recomenda:
- Emprego de liderança e controle – técnicas de liderança e controle
indicando quem deve fazer as tarefas, cuidando dos prazos e tomando as decisões
pela equipe, até que o grupo esteja maduro para assumir a autogestão.

Apesar do grupo de onshore ter se preocupado com o respeito às equipes de
offshore, o autor afirmou que certas culturas tendem à submissão e nem sempre
estão preparadas para aceitar responsabilidades, decidir, ser pró-ativa e
autogerenciáveis. As equipes de offshore desse projeto não se pronunciavam
durante as reuniões temendo contrariar chefes e contratantes, o que prejudicou a
transparência e a discussão para se chegar às melhores soluções.

Os diferentes níveis de experiência entre as equipes também se mostrou um
problema nesse projeto. Além da equipe de onshore ser mais experiente que a de
offshore, a estimativa para realização do trabalho remanescente era calculada com
base na métrica velocidade líquida - a produção de pontos de história pela equipe
na última iteração (AMBLER, 2010) - e de acordo com o contrato, era aceitável que
as equipes outsourced cumprissem até 95% do backlog de cada iteração. Com isso,
o grupo de offshore produzia cada vez menos. Para aproximar a produtividade das
equipes, foi estabelecida uma meta para a equipe de offshore.

- Meta elástica para equiparar produtividade - desenvolvedores da equipe
mais inexperiente se comprometem a uma produção factível de acordo com a última
iteração (parte fixa da meta), e a equipe como um todo define o que mais consegue
produzir para se aproximar da produtividade da equipe mais experiente (parte
variável da meta). Aproximar-se da produtividade da equipe mais experiente motiva
a equipe menos experiente e melhora o seu desempenho.

Cottmeyer (2008) concluiu que apesar dos benefícios, antes de aderir ao DDS
ágil deve-se pensar não só no baixo custo de equipes remotas, mas considerar
outros aspectos como os culturais por exemplo. A experiência de Cottmeyer (2008)
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dá um alerta sobre a extensão das mudanças nos métodos ágeis requerida para
atender a equipes culturalmente diferentes.

Gerente e orientadora líder de três projetos internacionalmente distribuídos da
ThoughWorks, Robarts (2008) aplicou, para compensar a falta da comunicação face
a face, práticas de DDS como trabalho inicial conjunto conforme recomendado por
Fowler (2006). Com relação a infraestrutura, Robarts (2008) alertou sobre a
dificuldade de adquirir notebooks, celulares e de ter internet em casa em
determinados países, o que inviabiliza o trabalho de casa em horários fora do
expediente.

Robarts (2008) recomendou algumas adaptações nas práticas ágeis, como:

- Padronização do método ágil entre as equipes - alinhar o método,
padrões, artefatos e terminologia do projeto, uma vez que nem todas as equipes
usam a mesma versão de método ágil. Esse alinhamento é obtido a partir de uma
apresentação que cada equipe faz de suas tarefas no dia a dia.

Com relação à documentação, Robarts (2008) sugeriu que a documentação
fosse enviada antes das reuniões de status esclarecendo os principais tópicos a
serem abordados. Dessa forma elimina-se questionamentos e mantém-se a
documentação como material para consulta após a reunião. Ainda sobre
documentação, Robarts (2008) propôs:
- Requisitos documentados em videoconferência – apresentação dos
requisitos às equipes de offshore por meio de videoconferência para evitar as
dúvidas que surgem após a leitura da especificação dos requisitos e a demora das
respostas causada pelas distâncias.

Robarts (2008) concluiu que viagens, contingências e comprometimento das
equipes devem ser considerados no planejamento de um DDS ágil e que as
deficiências de comunicação e colaboração devem ser administradas por atividades
como maior formalização da comunicação, discussão de práticas e diferentes formas
de expressar requisitos.
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A distância temporal também foi o maior problema enfrentado pelos grupos
estudados por Therrien (2008), que trabalhavam com catorze horas de diferença
entre a Califórnia e Bangalore num projeto Scrum na First American Corelogic.

Segundo Therrien (2008), uma consultoria foi contratada para verificar porque
na First American Corelogic as equipes remotas que usavam métodos ágeis não
eram tão eficientes quanto àquelas que trabalhavam juntas. O que se descobriu foi
que a equipe de onshore não queria fazer reuniões e estender seu horário de
trabalho. Com isso, ela simplesmente delegava as tarefas à equipe de offshore, que
não participava de planejamentos, não tinha visão do produto, enfim, não se sentia
uma equipe ágil (em alusão aos métodos ágeis). As soluções para esses problemas
foram desenhadas pelas próprias equipes como descrito a seguir.
- Equilíbrio de poder entre as equipes – execução de ações que levem as
equipes a terem o mesmo poder de decisão sobre o trabalho, sem hierarquias entre
elas, como por exemplo, a sincronização de horários para que a equipe de offshore
participe das reuniões diárias e de planejamento, e o Scrum Master de offshore
exercer seu papel, não respondendo hierarquicamente ao Scrum Master de onshore.
- Visitas periódicas do dono do produto às equipes remotas – visitas do
dono do produto à equipe de offshore auxiliam no compartilhamento da visão do
produto e disseminam os planos para o futuro.

Nos grupos estudados por Therrien (2008), essas visitas deram mais
segurança ao grupo de offshore e possibilitaram a implantação de arquitetura mais
consistente com as futuras implementações de funcionalidades.
- Envolvimento do nível gerencial no início do projeto – a participação nas
reuniões iniciais do projeto e o apoio do nível gerencial ao DDS ágil são
fundamentais para a remoção de obstáculos e continuidade da abordagem conjunta
no projeto.
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Recebendo documentações mais detalhadas dos requisitos, a equipe de
offshore melhorou seu entendimento sobre as funcionalidades e objetivos do dono
do produto e ficou mais independente e produtiva.

Segundo a autora, o fato de as próprias equipes chegarem a um consenso
sobre as soluções dos problemas já deu a elas uma igualdade de poder e
importância, elevando a motivação e produtividade.

Therrien (2008) concluiu que mesmo que o resultado não seja puramente ágil,
as equipes não devem perder de vista o objetivo principal: disponibilizar software de
qualidade, no prazo e que satisfaça ao usuário.

Phalnikar (2009) em seu artigo sobre como aplicar os princípios ágeis em
DDS sugeriu novas equipes e modelos de distribuição. Entre as práticas de DDS
sugeridas por Phalnikar (2009), está a construção de sentimento de equipe pela
manutenção do mesmo grupo de pessoas durante vários projetos.

Entre as modificações nas práticas ágeis, Phalnikar (2009) sugeriu, assim
como Smits (2008), a criação das equipes de documentação, integração e validação.

Para evitar os problemas de comunicação e colaboração, Phalnikar (2009)
propôs duas estruturas de equipes que exploram as vantagens dos métodos ágeis
em DDS. São elas:
- Offshoring parcial – em que arquitetos e analistas de negócio de onshore
enviam os requisitos e projetos arquiteturais documentados para os arquitetos e
analistas de negócio de offshore. Os desenvolvedores de offshore programam e
testam o software e o time de onshore testa e valida os requisitos. O objetivo desse
modelo de distribuição é criar requisitos e arquitetura de qualidade. No entanto, o
próprio autor alerta quanto ao seu custo pela multiplicação de papéis e pelo aumento
de documentação.
- Offshoring completa – em que apenas o usuário fica em onshore e todo o
restante da equipe em offshore. O usuário envia as funcionalidades desejadas e a
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equipe de offshore as programa e testa. Esse modelo é mais eficiente, pois reduz a
lentidão da comunicação colocando membros chave da equipe de onshore na
equipe de offshore. Uma desvantagem dele é a multidisciplinaridade da
comunicação do usuário com os analistas de negócio e arquitetos de offshore.

Phalnikar (2009) afirmou que os modelos propostos procuram eliminar a
ineficiência da falta de comunicação face a face e que depende da natureza do
projeto e da estrutura da equipe que os inevitáveis atrasos causados pela
comunicação reduzida não sejam superiores a velocidade das equipes ágeis.

Sutherland (2009) relatou que o sucesso do DDS ágil e a produtividade da
Xebia, uma empresa com equipes onshore na Holanda e outsourced e offshore na
Índia, deveu-se principalmente a estratégia “encorajar trabalho conjunto temporário”
de Lings (2007) com a prática:
- Início dos trabalhos com equipes na mesma localidade – membros de
offshore devem trabalhar temporariamente com a equipe de onshore para que
captem o contexto do negócio, padrões e método, para depois ser estabelecida a
distribuição. Essa prática também promove a comunicação e a colaboração.

Nesse projeto, as duas primeiras iterações destinaram-se a estabelecer
produtividade com um grupo inicial na Holanda. Na terceira iteração, membros
provenientes da Índia foram incluídos no grupo da Holanda formando uma só
equipe. A partir da quarta iteração eles retornaram à Índia e mantiveram a
produtividade do grupo original.

Além de usar práticas de DDS, o grupo estudado por Sutherland (2009)
modificou algumas práticas ágeis, como:
- Reunião de revisão da iteração com apenas uma equipe – a equipe mais
próxima do usuário apresenta o produto e os resultados da reunião são passados à
outra equipe por email ou ferramenta de colaboração, a fim de aumentar a resposta
do usuário.
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Sutherland (2009) concluiu que a distribuição geográfica dos membros de
uma mesma equipe elimina problemas de comunicação, já que em cada localidade
existem, lado a lado, membros de várias equipes.

Lee (2009) descreveu suas experiências na gestão do projeto MyYahoo!, o
qual contou com equipes nos Estados Unidos, Bangalore e em três regionais nas
Américas, Ásia e Europa. Nesse projeto as equipes americanas e indianas
desenvolviam uma plataforma com modelos e regras e as equipes regionais
adaptavam-na de acordo com as necessidades e cultura de suas localidades.

A principal modificação nas práticas ágeis empregada pelo MyYahoo! foi a
criação de uma estrutura organizacional com níveis hierárquicos para coordenar as
muitas equipes, nos mesmos moldes da estrutura criada por Smits (2007). A
comunicação entre os níveis hierárquicos era constante por meio de Scrum de
Scrums e Scrum de Scrum de Scrums.

Outra modificação nas práticas ágeis adotada no projeto MyYahoo! foi:

- Vários backlogs de produto - backlogs separados por equipe ou grupos de
equipes facilitam a coordenação das atividades.

Sobre as ferramentas de comunicação, Lee (2009) comentou que para obter
som e vídeo claros, os participantes deviam estar fisicamente no escritório, e que as
maiores perdas causadas pela comunicação remota eram a entonação e a emoção
das pessoas, que acabavam por esconder suas reais opiniões.
- Treinamentos – orientação das equipes no Scrum e treinamento técnico no
início do projeto para capacitar as equipes no DDS ágil é fundamental.

Para reduzir seus impedimentos o grupo de Lee (2009) adotou a estratégia
“esclarecer entedimentos” de Lings (2007), com a seguinte prática:
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- Sprint Zero - realização de uma iteração anterior ao início do projeto para
que cada time consolide individualmente seus conhecimentos sobre o produto,
estratégias do negócio e funcionalidades esperadas.

Lee (2009) concluiu seu trabalho dizendo que com relação ao projeto anterior
a satisfação dos usuários aumentou em mais de 30%.

Devido ao crescente interesse em aplicar métodos ágeis em DDS, Houssain
(2009 a) pesquisou os fatores de risco que restringem o uso do Scrum em projetos
de DDS e as estratégias e práticas comumente utilizadas para mitigar esses riscos.
Após o trabalho de revisão, Houssain (2009 a) observou que apenas vinte artigos
respondiam as suas questões e que deles, dezesseis eram relatos de lições
aprendidas e apenas quatro eram empíricos.

Como resultado da revisão, Houssain (2009 a) identificou e classificou os
riscos do Scrum em projetos de DDS em: assíncrono, falta de sentimento de equipe,
rede de comunicação deficiente, equipes numerosas, falta de ambiente colaborativo
no escritório, diversas localidades e falta de ferramentas de apoio. As estratégias e
práticas encontradas na literatura para minimizar esses riscos foram reunidas em um
framework conceitual por Houssain (2009 b), ilustrado no Quadro 1.

O framework de Houssain (2009 b) mostra que uma mesma prática pode ser
aplicada para minimizar diferentes riscos, ou que ainda, diferentes estratégias
podem ser adotadas para mitigar o mesmo risco. No Quadro 1 observa-se que
reuniões entre líderes, que são pessoas chaves ou Scrum de Scrums, é uma prática
que minimiza tanto o risco assíncrono, quanto o de falta de sentimento de equipe,
quanto o de diversas localidades. No Quadro 1 também fica evidente que equipes
autônomas com subsistemas arquiteturais independentes e interfaces bem definidas
mitigam riscos assíncronos, de equipes numerosas e de diversas equipes. As visitas
regulares do dono do produto às equipes remotas relacionam-se ao sentimento de
equipe e podem auxiliar tanto na diminuição da distância cultural, promovida pelas
visitas, como para aumentar a visão do projeto via treinamentos. As ferramentas de
colaboração auxiliam na construção do sentimento de equipe e devem fazer parte da
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base efetiva de ferramentas. As salas virtuais beneficiam as reuniões tanto na sala
de trabalho como nas salas de reuniões.
Quadro 1 – O framework conceitual de Houssain
Risco

Estratégia
Sincronizar horas
de trabalho

Reduzir as
reuniões do Scrum

Práticas
1 - Ajustar horários para que ao menos algumas horas durante o
expediente sejam comuns entre as equipe.
2 - Trabalhar de casa pelo telefone ou pela internet.
3 - Diminuir a duração das reuniões evitando trabalho após o
expediente.
4 - Enviar questões do Scrum por email antes da reunão diária.
5 - Enviar backlog do produto priorizado antes da reunião de
planejamento.

Scrum Local

6 - Realizar a reunião diária em cada equipe e Scrum de Scrums entre
as pessoas chave de cada equipe.
7 - Alocar subsistemas arquiteturais independentes e interfaces bem
definidas para cada equipe, a fim de reduzir a necessidade de
comunicação entre elas.

Assíncrono

Modificar as
práticas do
Scrum

8 -Realizar mini reunião diária após a reunião distribuída com a
equipe local para reforçar os valores do Scrum.
9 -Definir políticas de comunicação, como tempo máximo para
responder a emails evitando atrasos na comunicação.
10 - Participar das reuniões distribuídas apenas os membros chave
das equipes, quando elas ocorrem em horários inconvenientes, para
não sacrificar todo o grupo.
11 - Realizar a reunião diária distribuída apenas algumas vezes por
semana.
12 -Realizar a reuniões de retrospectiva da iteração em cada equipe e
publicar seus resultados em ferramentas de colaboração.
13 -Apenas uma das equipes conduzir a reunião de revisão da iteração
com o cliente.

Fonte: Adaptação de Houssain (2009 b)

Continua na próxima página
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Quadro 1 – O framework conceitual de Houssain

Fonte: Adaptação de Houssain (2009 b)
Continua na próxima página
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Quadro 1 – O framework conceitual de Houssain

Fonte: Adaptação de Houssain (2009 b)
Continua na próxima página
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Quadro 1 – O framework conceitual de Houssain

Fonte: Adaptação de Houssain (2009 b)

A classificação das práticas no framework de Houssain (2009 b) nem sempre
está de acordo com as opiniões de outros autores. Por exemplo, as práticas da
estratégia “reduzir as reuniões do Scrum” são vistas por Sutherland (2007) como
adaptações do Scrum e sob esta óptica deveriam estar sob a estratégia “modificar
as práticas do Scrum”. A prática “distribuir a equipe gradualmente em fases como
avaliação, concepção, transição e estágio estável” não se relaciona a reunião do
grupo, mas a forma de distribuir o trabalho ágil segundo Sureshchandra (2008).

Segundo Jalali (2010), Houssain (2009 a) foi o único autor a conduzir uma
revisão sobre DDS ágil e ele concluiu que a literatura demanda mais pesquisas,
pois, além de ter encontrado poucos trabalhos empíricos, ainda está em debate a
eficácia das práticas atualmente utilizadas em DDS ágil.

Com relação ao framework, Houssain (2009 b) mencionou que pretendia
conduzir mais pesquisas para complementá-lo e verificá-lo na indústria por meio de
estudos de casos, a fim de comprovar o uso e eficácia das práticas apresentadas.

Em seu estudo sobre o uso do Scrum em grandes projetos distribuídos com
offshoring, Larman (2010) recomenda escalar o papel do dono do produto.
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- Criação do dono de área de produto (APO – Area Product Owner) –
dupla composta de um arquiteto e um representante da gestão do produto que
delega o desenvolvimento das funcionalidades às equipes. O arquiteto se comunica
com as equipes de desenvolvimento e com o representante da área de produto, uma
vez que domina as linguagens técnica e de negócio.

Em Paasivaara (2011) foi estudada a expansão do Scrum em um projeto de
DDS composto por vinte e quatro equipes distribuídas entre a Finlândia, a Grécia, a
Alemanha e a Índia, num total de cento e setenta pessoas.

Com a presença de todas as equipes, as reuniões eram tumultuadas e com o
passar do tempo, para evitar as grandes discussões, os participantes passaram a se
omitir e aos poucos foram deixando de comparecer, em vista que a presença não
era obrigatória.

O Scrum de Scrums na pesquisa de Paasivaara (2011) também foi
considerado improdutivo, porque segundo os entrevistados, a maioria dos
participantes não reportava seus impedimentos para evitar discussões e não se
expor.

Para obter produtividade nas reuniões de retrospectiva, o grupo procedeu
com a seguinte modificação nas práticas ágeis:
- Reunião de retrospectiva da iteração com brainstormig – os
participantes levantam os maiores impedimentos, priorizam-nos, escolhem o mais
importante, analisam sua causa raiz e discutem a solução e desenho para
implantação. Na próxima reunião de retrospectiva, acompanham as ações corretivas
do problema e a possível continuidade dos trabalhos até a extinção do impedimento.

Quanto à reunião de revisão da iteração, o grupo pretendia mantê-la local
apenas entre a equipe, seu Scrum Master e o dono de área de produto (APO).

De acordo com Paasivaara (2011), as reuniões desse projeto eram
improdutivas porque os participantes tinham conceitos diferentes sobre o objetivo de

64

cada reunião. Isso aconteceu apesar de as equipes terem sido distribuídas
gradualmente, conforme recomenda Schwaber (2004).

- Multiplicação de equipes a partir de membros chave - iterações iniciais
com apenas uma equipe com conhecimento do negócio trabalhando. Após algumas
iterações, já com experiência nos processos e ferramentas, cada membro dessa
equipe torna-se membro chave de novas equipes. Com isso, os processos de
trabalho e o conhecimento do negócio vão se multiplicando.

Mesmo com os problemas das reuniões, as pessoas entrevistadas em
Paasivaara (2011) concordaram que os resultados do projeto com Scrum eram
melhores que os obtidos quando seguiam os métodos orientados a planejamento.

2.4 Modelo de Práticas Adaptadas ao DDS Ágil

As oitenta e oito práticas de DDS e as modificações nas práticas ágeis
estudadas neste trabalho foram reunidas em um modelo e agrupadas de acordo com
as estratégias descritas no modelo de Lings (2007) conforme ilustra o Quadro 2.

O objetivo deste modelo é validar suas práticas em estudos de casos a serem
realizados e não constituir-se em um guia de práticas, pois não há um conjunto delas
que satisfaça as necessidades de todas as empresas.
A estratégia “desenvolver uma base efetiva de ferramentas” teve sua
denominação adaptada no modelo para “desenvolver uma base efetiva de
ferramentas, infraestrutura adequada e capacitação”, com o intuito de acomodar
práticas que envolvam o uso das ferramentas, como suporte técnico e treinamento.

Observou-se que algumas práticas apresentadas pelos autores não eram
práticas específicas de DDS e nem modificações nas práticas ágeis, mas ações que
maximizavam as práticas ágeis em decorrência das distâncias. Por essa razão essas
práticas foram agrupadas na estratégia “reforçar as práticas ágeis”.
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A coluna mais a direita do modelo (*) apresenta o número da prática
correspondente no framework de Houssain (2009 b) sempre que a correlação existir.
Quadro 2 – Modelo de práticas adaptadas ao DDS ágil

Fonte: Elaborado pela Autora
Continua na próxima página
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Quadro 2 – Modelo de práticas adaptadas ao DDS ágil

Fonte: Elaborado pela Autora
Continua na próxima página
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Quadro 3 – Modelo de práticas adaptadas ao DDS ágil

Fonte: Elaborado pela Autora

68

Assim como apresentado no framework de Houssain (2009 b), algumas
práticas atendem a mais de uma necessidade e por isso poderiam estar agrupadas
em mais de uma estratégia. É o caso da prática “uso de ferramenta de colaboração”,
que tanto auxilia no “desenvolvimento do sentimento de equipe” quanto ao
“desenvolvimento de uma base efetiva de ferramentas”. O fato de as estratégias de
Lings (2007) se complementarem propicia o compartilhamento de práticas entre
elas.

Esta seção apresentou os valores e práticas dos métodos ágeis, as
motivações e dificuldades do DDS e a relação que existe entre essas duas
abordagens de desenvolvimento de software. Também foram descritos nesta seção,
os principais trabalhos da literatura referentes ao emprego do DDS ágil, com
exemplos das dificuldades enfrentadas e práticas recomendadas pelos seus autores.
Um modelo reunindo as práticas de DDS e as modificações nas práticas ágeis
finalizou esta seção.
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3

APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASOS

Nesta seção definem-se os critérios de seleção das equipes participantes do
estudo de casos, apresentam-se as empresas a que essas equipes pertencem,
descrevem-se os sujeitos da pesquisa, além da geração do roteiro de questões das
entrevistas, a coleta e a análise qualitativa dos dados.

3.1 Os critérios de seleção e as equipes selecionadas

As equipes que participam desta pesquisa atendem aos critérios de se
autodenominarem

ágeis,

distribuírem

geograficamente

suas

equipes

de

desenvolvimento de software e aplicarem essas duas abordagens conjuntamente há
pelo menos seis meses.
A autodenominação de “ágeis” com a adoção de práticas de Scrum ou de XP
foi fundamentada na pesquisa de Azyzian (2011), que os revelou como os métodos
ágeis mais utilizados. A pesquisa concentrada nas práticas desses dois métodos
pode vir a contribuir com informações de interesse a um grupo significativo de
empresas entre as adeptas aos métodos ágeis.

Espera-se que com pelo menos seis meses de experiência na distribuição
geográfica do desenvolvimento de software e aplicação dos métodos ágeis nesses
desenvolvimentos, as equipes já tenham adotado e/ou modificado práticas para
contornar impedimentos relacionados ao uso do DDS ágil.

As equipes que fazem parte deste estudo concordaram em colaborar com a
pesquisa sob a condição de sigilo de identidade da empresa a que pertencem. Em
vista disso, neste trabalho, as empresas serão identificadas por Empresa 1,
Empresa 2, Empresa 3 e Empresa 4.

As informações sobre os segmentos de mercado a que essas empresas
pertencem, assim como a quantidade de funcionários que empregam e suas
nacionalidades encontram-se na Tabela 3.
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Tabela 3 – Características das empresas que participaram do estudo de casos
Empresas

Segmento

Número de
Funcionários

Nacionalidade
Brasileira pertencente a
multinacional sueca de
investimentos, com escritórios
nos Estados Unidos

Empresa 1

Integração de software

Empresa 2

Desenvolvimento
de 250 no Brasil e Norte americana
software e consultoria
2.000 no mundo

Empresa 3

Desenvolvimento de
software

30 no Brasil e 200
no mundo

Brasileira pertencente a
multinacional alemã

Empresa 4

Instituição financeira

Aproximadamente
108.000 no Brasil

Brasileira

120 no Brasil

Fonte: Tabela elaborada pela autora

As Empresas 1,2 e 3 são prestadoras de serviços de desenvolvimento de
software, enquanto a Empresa 4 contrata equipes outsourced de desenvolvimento
de software para trabalharem juntamente a seus funcionários.

3.2 Os casos estudados

Os

casos

estudados

nas

empresas

são

equipes

que

distribuem

geograficamente seus membros para desenvolver software e/ou produtos de
software para clientes internos ou externos, como descritos na Tabela 4.

A Empresa 4, durante a apuração dos critérios de seleção apresentou
equipes com dois focos distintos de trabalho: equipes que trabalham com visão em
projeto (um projeto por vez), como também fazem as equipes das Empresas 1,2 e 3,
e equipes que trabalham com visão carteira de projetos (vários projetos
simultaneamente). Assim, as Empresas 1,2 e 3 apresentaram um caso cada uma,
enquanto que a Empresa 4, apresentou dois casos para estudo.
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Tabela 4 – Casos estudados

Caso

Empresa

1

1

2

2

Descrição
Equipes que trabalharam no projeto de manutenção em
produto de software criado no escritório dos Estados Unidos
para adaptá-lo às necessidades do cliente externo brasileiro
(empresa de energia).

Métodos
ágeis
Scrum

Equipes que desenvolvem software para clientes externos.

XP

Equipes que trabalham na manutenção de produto de
software criado pela matriz anteriormente espanhola e agora
alemã, para adaptá-lo às necessidades do cliente externo
brasileiro (grande instituição financeira nacional ).

Scrum
e XP

3

3

4

4

Equipes de desenvolvimento de software formadas por
funcionários da Empresa 4 e colaboradores outsourced que
trabalham com visão em projeto.

Scrum

5

4

Equipes de desenvolvimento de software formadas por
funcionários da Empresa 4 e colaboradores outsourced que
trabalham com visão em carteira de projetos.

Scrum

Fonte: Tabela elaborada pela autora

3.3 Os sujeitos da pesquisa

Foram realizadas doze entrevistas nesta pesquisa. No Caso 1 foram
entrevistados dois desenvolvedores com tempo médio de experiência de nove
meses. No Caso 2 foi entrevistado um gerente de projetos com experiência de um
ano na Empresa 2

e de pelo menos dois anos em empresas que trabalhou

anteriormente. No Caso 3 foram entrevistados um Scrum Master e um
desenvolvedor com tempo médio de experiência de três anos. No Caso 4 foram
entrevistados dois Scrum Masters com tempo médio de experiência de um ano e
meio, um desenvolvedor / Scrum Master com experiência de seis meses, dois
desenvolvedores / Scrum Masters / donos de produto com tempo médio de
experiência de dois anos e meio, e por fim, no Caso 5 foram entrevistados dois
Scrum Masters com tempo médio de experiência de um ano.

No Caso 4 uma mesma pessoa exerce papéis diferentes a cada projeto.
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3.4

A geração do roteiro de questões das entrevistas

As entrevistas realizadas nesta pesquisa seguiram o roteiro apresentado no
Apêndice A deste documento. O roteiro é dividido em quatro grupos de questões:
contextualização, principais dificuldades das equipes no uso do DDS ágil, condução
dos aspectos críticos e resultados obtidos.

As questões de contextualização ajudam a identificar as empresas no
mercado, a revelar a maturidade das suas equipes em DDS e em métodos ágeis,
além de verificar o uso das práticas para a formação e distribuição das equipes,
divisão de atividades entre outras.

As perguntas relacionadas às dificuldades enfrentadas pelos casos com o
DDS ágil são abertas para permitirem que o entrevistado destaque as situações que
lhe pareceram mais relevantes, e, eventualmente, relate as soluções empregadas.

Segundo autores como Ramesh (2006) e Paasivaara (2208), os aspectos
críticos ao uso do DDS ágil são a comunicação, a confiança, a colaboração, a
coordenação e o controle. Por essa razão, mesmo que os entrevistados identifiquem
novos aspectos e detalhem como contornaram as situações adversas por eles
proporcionadas, é de interesse desta pesquisa conhecer como as questões
referentes aos aspectos indicados pelos autores são abordadas pelas equipes. Em
vista disso, foram elaboradas questões pertinentes a tais aspectos para serem feitas
quando não for possível a identificação das práticas aplicadas ou nos casos em que
os entrevistados respondam que não tiveram nenhuma dificuldade com relação ao
uso do DDS ágil.

O roteiro apresentado no Apêndice A deste documento também dispõe dos
pontos a serem observados nas respostas dos entrevistados, visando a verificação
das práticas que constam do modelo de práticas adaptadas ao DDS ágil, no item 2
deste trabalho.
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Por fim, para conhecer as impressões dos entrevistados sobre o DDS ágil,
foram feitas perguntas sobre o resultado deste para as empresas, para as equipes e
a quem eles recomendam o DDS ágil.

3.5 A coleta dos dados

Para situar os entrevistados ao tema da pesquisa, foi feita uma introdução
esclarecendo que distribuição geográfica da equipe é contrária ao princípio dos
métodos ágeis de equipes reunidas em uma sala, com vista a agilizar o
desenvolvimento de software e formar um ambiente comunicativo e colaborativo de
trabalho.

As entrevistas foram todas gravadas com a autorização prévia dos
entrevistados e levaram em média uma hora e quinze minutos, sendo que, as dos
Casos 2 e 3 foram realizadas por meio de software de teleconferência e as demais
foram feitas face a face.

3.6 A análise dos dados

Após a transcrição das entrevistas, foi criada uma planilha para cada Caso
contendo as informações fornecidas pelos entrevistados, categorizadas quanto à
prática e ao aspecto a que se referem. Quanto à prática, uma resposta pode
identificar uma prática de DDS, uma prática ágil ou uma prática ágil modificada.
Quanto ao aspecto, uma resposta pode se referir a comunicação, colaboração,
confiança, coordenação ou controle. Nas planilhas também foram descritas, quando
informadas, as dificuldades e benefícios que essas práticas trouxeram às equipes.

A partir desse conjunto de informações, foram isoladas aquelas ressaltadas
pelos entrevistados como os principais empecilhos ao uso do DDS ágil e as práticas
empregadas para enfrentá-los.
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Em seguida, as respostas categorizadas de todas as equipes foram agrupadas,
para que fosse realizada a análise de conteúdo, visando à identificação das
similaridades e disparidades entre as ações tomadas por essas equipes e a
verificação das práticas do modelo apresentado na seção 2 deste trabalho.

.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com base no roteiro apresentado no Apêndice A deste documento, esta
seção descreve e analisa as respostas das entrevistas, identificando as
características das equipes pesquisadas, as principais dificuldades que elas têm
enfrentado com o uso do DDS ágil, assim como as práticas de DDS e modificações
nas práticas ágeis que têm adotado para contornar tais dificuldades. Também são
relatadas nesta seção as vantagens e desvantagens que o uso conjunto das duas
abordagens tem proporcionado às equipes e às empresas.

4.1 Contextualização dos casos estudados

Para contextualizar cada caso, foi investigado o que os motiva a distribuir
geograficamente o desenvolvimento de software, quais critérios empregam para
aplicar os métodos ágeis em um projeto, qual a maturidade deles com o DDS ágil,
como distribuem suas equipes e atividades e quais as atribuições de papéis
específicos dos métodos ágeis em suas equipes.

4.1.1 A motivação do DDS ágil

Com respeito a razão pela qual os casos distribuem geograficamente suas
equipes, foi revelado que no Caso 1 a equipe de desenvolvimento de software foi
estendida para o Brasil principalmente porque o time brasileiro tinha disponibilidade
e perfil técnico adequado ao projeto. Já no Caso 2, a empresa reduz o custo de
contratações buscando em seus escritórios os profissionais que melhor atendam aos
perfis requisitados nos projetos. No Caso 3, o desenvolvimento de software é
distribuído por vários motivos: primeiro porque a expertise na plataforma em que
trabalha encontra-se na Espanha e o cliente no Brasil; segundo porque o dono do
produto é um colaborador do cliente que trabalha nas dependências da sua
empresa; terceiro porque os projetos dependem de hardware específico (terminais
de autoatendimento) que também fica nas dependências do cliente e por último,
porque alguns membros da equipe do Caso 3 são terceirizados e o cliente não
permite a visita de colaboradores não registrados dos fornecedores às suas
dependências mais de cinco dias por mês. Assim, no Caso 3, a distribuição é
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compulsória. Os Casos 4 e 5 fazem outsourcing de uma parte de seus
desenvolvimentos de software para manter o custo fixo baixo em épocas em que há
pouca demanda por desenvolvimento. Como nesses casos os fornecedores também
não podem trabalhar nas dependências da Empresa 4 devido às políticas de
recursos humanos, a distribuição também acaba sendo compulsória.

4.1.2 Os critérios para aplicar os métodos ágeis

Quando perguntado o que é considerado na decisão de conduzir um projeto
com métodos ágeis ou com métodos orientados a planejamento, foi observado que o
Caso 1 aplica métodos ágeis sempre que solicitado pelos clientes ou em trabalhos
que envolvam os escritórios americanos, uma vez que neles o Scrum é uma prática
frequente. Os Casos 2 e 3 aplicam métodos ágeis em todos os trabalhos. Os Casos
4 e 5 têm aplicado os métodos ágeis em projetos que: não tenham requisitos bem
definidos e não dependam de equipes externas; entregas de valor possam ser
disponibilizadas ao cliente a cada quinze ou trinta dias; comportem equipes de cinco
a dez pessoas que possam permanecer juntas por no mínimo três meses; o
representante da área de negócio possa participar do desenvolvimento.

4.1.3 A maturidade no DDS ágil

A maturidade dos casos estudados em DDS ágil está retratada na Tabela 5.
Tabela 5 – Experiência das equipes em DDS ágil
Caso

1

Tempo de experiência com
métodos ágeis
Membros do Brasil, entre 6
meses e 1 ano. Membros
americanos há mais tempo,
mas não souberam precisar.

Fonte: Tabela elaborada pela Autora

Continua na próxima página

Tempo de experiência com
DDS

% projetos com
DDS ágil

Membros do Brasil, entre 6 Primeiro
projeto
meses e 1 ano. Membros nessa linha para o
americanos há mais tempo, grupo brasileiro.
mas não souberam precisar.
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Caso

2

3

4

5

Tempo de experiência com
métodos ágeis

Tempo de experiência com
DDS

% projetos com
DDS ágil

Não foi definido o tempo exato
para a equipe analisada, mas o
uso de métodos ágeis na
empresa
é
de
aproximadamente 12 anos.

Não foi definido o tempo
exato da equipe analisada,
mas um dos principais
diferenciais da empresa é a
capacidade de trabalhar de
maneira distribuída.

3 anos

5 anos

Em média 1 ano e meio

Não foi definido o tempo
exato
nas
equipes
analisadas, mas a empresa Aproximadamente
usa DDS desde a década de 25%
90.

Em média 1 ano e meio

Não foi definido o tempo
exato
nas
equipes Aproximadamente
analisadas, mas a empresa 95%
usa DDS desde a década de
90.

100 %

100 %

Fonte: Tabela elaborada pela Autora

4.1.4 A distribuição das equipes e das atividades

Com respeito à distribuição geográfica das equipes estudadas, foi relatado
que o Caso 1 possui duas equipes. A equipe do Brasil é formada por
desenvolvedores em São Paulo e um gerente de projetos que representa o dono do
produto nas dependências do cliente em Campinas. Nos Estados Unidos estão um
desenvolvedor em home office em Denver, um desenvolvedor, um Scrum Master e o
dono do produto da Empresa 1 em Atlanta. Entre os times há quatro ou cinco horas
de trabalho em comum por dia.

O Caso 2 é composto por duas equipes, sendo uma em Porto Alegre com
desenvolvedores da Empresa 2 e outra em São Paulo que une desenvolvedores e
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donos do produto do cliente com desenvolvedores da Empresa 2. O gerente do
projeto da Empresa 2 trabalha em São Paulo ou em home office em Sorocaba.

O Caso 3 é composto por um grupo de pessoas que se organiza em equipes
de até onze integrantes a cada projeto, tendo como núcleo sempre o mesmo Scrum
Master. Cada equipe possui dono do produto (colaborador do cliente) e
desenvolvedores nas dependências do cliente em Alphaville, desenvolvedores na
Empresa 3 em Alphaville, desenvolvedores na Empresa 3 em São Paulo, gerente de
projeto e Scrum Master entre São Paulo e Alphaville e orientador técnico na
Espanha. Entre o Brasil e a Espanha há três ou cinco horas de trabalho em comum
por dia, conforme o horário de verão nos dois países.

Os Casos 4 e 5 são compostos por equipes que têm o dono do produto, o
Scrum Master e desenvolvedores da Empresa 4 em São Paulo e desenvolvedores
terceirizados nas dependências das empresas contratadas em São Paulo ou em
Uberlândia.

Os Casos 1 e 2 distribuem as atividades entre as equipes por funcionalidade e
o Caso 3 atribui uma funcionalidade para cada desenvolvedor.

As equipes dos Casos 4 e 5 adaptaram o Scrum para trabalhar num método
híbrido entre o Scrum e o método cascata, denominado Water Scrum Fall, ilustrado
na Figura 2.

Nesse método, as equipes distribuem as atividades por função, em que cada
fase do desenvolvimento é de responsabilidade de uma ou mais equipes. Assim, nas
fases de modelagem, requisitos e análise, apenas os membros internos trabalham e
sob o método cascata. Nas fases de implementação e testes é utilizado o Scrum
pelo grupo todo, com a distribuição das atividades por funcionalidade, e, na fase de
transição, apenas os membros internos trabalham.
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Figura 2: Water Scrum Fall

Fonte: Elaborada pela Autora

4.1.5 A participação e as responsabilidades do dono do produto e do Scrum Master

Sobre o trabalho do dono do produto e do Scrum Master, foi informado no
Caso 1, que o dono do produto em Atlanta gerencia internacionalmente o produto de
software em questão e ele apenas participa das reuniões de revisão das iterações,
tendo maior contato com o dono do produto no Brasil. O dono do produto no Brasil
representa o cliente, porém, sua participação na equipe é reduzida devido ao seu
acúmulo de funções. Já o Scrum Master surgiu naturalmente do grupo americano no
início do projeto. Ele atuou como orientador da equipe no Scrum e na parte técnica e
hoje faz valer as práticas do Scrum, tira dúvidas e também desenvolve.

O Caso 2 é adepto ao XP, embora adote algumas práticas do Scrum. Por esta
razão, ele não tem o papel de Scrum Master explícito em suas equipes, mas tem o
Iteration Manager, com atribuições parecidas às do Scrum Master, como remover
impedimentos para garantir que o fluxo do projeto corra bem. O Caso 2 tem também
três donos do produto do cliente muito atuantes.
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No Caso 3, o dono do produto é um analista da empresa cliente que participa
ativamente dos projetos e o Scrum Master é o líder técnico e faz valer as regras do
Scrum.

Nos Casos 4 e 5 a atuação dos donos do produto só é ativa quando a área de
negócio

é

representada

por

analistas

de

sistemas.

Com

relação

às

responsabilidades do Scrum Master, nos Casos 4 e 5 ele é também um analista da
equipe e muitas vezes, acumula também a representação do dono do produto e
gerente do projeto.

A contextualização dos casos evidencia que independente do porte da
empresa ou da experiência da equipe com DDS ágil, as empresas não definem
políticas para a distribuição geográfica das equipes. De fato ela ocorre por questões
econômicas ou outros fatores que levam a essas questões, como as políticas de
recursos humanos das empresas que as previnem de processos trabalhistas e a
disponibilidade de recursos em outras localidades que tenham as competências
necessárias para os projetos, evitando custos de contratação.

Também foi constatado na contextualização que a maioria dos casos utiliza
um suplente do dono do produto, uma vez que a participação direta deste na equipe
é limitada. Em um dos casos, a equipe conta com três donos de produto do cliente e
em outro deles, existem dois donos de produto da mesma empresa sendo que um é
hierarquicamente superior ao outro.

As equipes que trabalham em países com fusos horários diferentes
compartilham apenas as horas efetivamente comuns dentro de seus expedientes,
sem fugir de seus horários normais, garantindo o bem-estar de seus integrantes.

A distribuição das atividades em geral ocorre com base em funcionalidades e
as equipes não se preocupam com a recomendação dos métodos ágeis de manter
os membros juntos por muito tempo.
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Não

existe

entre

os

casos

estudados

um

consenso

quanto

às

responsabilidades do Scrum Master. Cada caso adaptou as atividades desse papel à
sua conveniência.

As questões de contextualização permitiram a verificação do uso de algumas
práticas adaptadas ao DDS ágil como “Analista de negócio como suplente do
cliente”, “Manutenção do núcleo da equipe” e “Distribuição das atividades por
funcionalidade”.
A prática “Distribuição das atividades por funcionalidade” foi aplicada por
todos os casos, revelando que a eficiência da disponibilização de pequenas porções
de software funcionando dos métodos ágeis se sobrepõe a facilidade de
coordenação e controle da distribuição de atividades por fase do projeto,
característica do DDS.
Observou-se no estudo dos casos também, a práticas “Distribuição de
funcionalidade por desenvolvedor” que não havia sido citada na literatura.

O método Water Scrum Fall aplicado pelos Casos 4 e 5 remete ao modelo de
distribuição de equipes “Scrums isolados” apresentado por Sutherland (2007).

4.2 As principais dificuldades das equipes no uso do DDS ágil

O acesso ao dono do produto no Brasil foi a maior dificuldade enfrentada
pelas equipes do Caso 1 no uso do DDS ágil. Por estar envolvido em outras
atividades e em outra cidade, o dono do produto no Brasil pouco participava do
desenvolvimento e dificilmente estava disponível para tirar as dúvidas da equipe e
discutir as histórias. Com isso o retrabalho era constante e a qualidade do produto
cada vez mais baixa. Para amenizar esse problema, foi estabelecida uma reunião
após a reunião de planejamento da iteração, para que a equipe discutisse e sanasse
suas dúvidas com o dono do produto no Brasil.
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No Caso 2 foi relatado que mesmo tendo reuniões frequentes em
videoconferência, a confiança entre as equipes era muito baixa. Era muito difícil
negociar qualquer coisa entre os grupos e praticamente tudo que acontecia de
errado, a reação era culpar a outra equipe. Aproximar-se do cliente foi o início da
solução para melhorar o relacionamento. Assim, uma das equipes passou a
trabalhar nas dependências do cliente. Isso fez com que o cliente percebesse os
benefícios do contato pessoal e num segundo momento passasse a custear visitas
frequentes entre os grupos de São Paulo e Porto Alegre. Como resultado, aumentou
a cooperação entre as equipes e principalmente, melhorou a visão compartilhada do
projeto.

Atualmente, a maior dificuldade do Caso 3 é a comunicação com os membros
alocados nas dependências do cliente, em decorrência da precariedade da
infraestrutura oferecida e pelas restrições de acesso, que não permitem, por
exemplo, conexões externas com a internet. Para contornar esse problema, foram
adquiridas placas 3G, mas elas não atenderam as necessidades das equipes, que,
alternativamente passaram a usar o telefone. O telefone por sua vez é considerado
pelas equipes um meio de comunicação pobre, por não permitir o envio de logs e
imagens das telas. As equipes também utilizam grupo de emails para o envio de
arquivos, mas alegam que nem todos os membros têm o hábito de ler sempre seus
emails. Uma forma de contornar essa dificuldade tem sido fazer algumas reuniões
presencialmente, limitando o problema apenas à comunicação informal.

No início dos trabalhos do Caso 3, as equipes também tinham dificuldades
com a diferença de idioma e de horários com os membros da Espanha. Com o
passar do tempo, as equipes foram se adaptando aos idiomas, e, para minimizar a
questão dos fusos horários, determinou-se que emails devem ser enviados o quanto
antes, mesmo em horários em que a outra equipe não esteja trabalhando. Dessa
forma, quando esta chegar ao trabalho no dia seguinte, vai providenciar as respostas
que estarão disponíveis à equipe solicitante quando chegar ao trabalho no próximo
dia também.

No Caso 4, a dificuldade de comunicação, tanto pela falta de relacionamento
pessoal, que veta a observação da linguagem corporal, quanto pela precariedade da
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infraestrutura, foi considerada o principal desafio enfrentado pelas equipes de DDS
ágil. Para fortalecer o relacionamento entre os membros das equipes, excetuando as
reuniões diárias, todos os demais eventos dos métodos ágeis são presenciais. Como
no projeto entre São Paulo e Uberlândia não é possível organizar reuniões
presenciais, foi disponibilizado um software de chat desenvolvido internamente. O
uso desse software aumentou a comunicação informal e resolveu a questão das
pessoas preferirem tomar decisões isoladas a terem que telefonar para alguém para
discutir e chegar a um consenso. Os entrevistados do Caso 4 concordaram que as
ferramentas usadas, telefone e email, ainda são inadequadas para manter a
comunicação requerida pelos métodos ágeis, e que a má qualidade da infraestrutura
dos fornecedores e a restrição de acessos em virtude da política de segurança da
Empresa 4 também causam impedimentos aos projetos.

As equipes estudadas no Caso 5 apresentarem as mesmas dificuldades de
comunicação que as equipes estudadas no Caso 4, contudo, deram mais ênfase aos
problemas referentes à relação cliente/fornecedor. Preocupadas com essa situação,
as equipes do Caso 5 aproveitam o momento da reunião de retrospectiva da iteração
para criar vínculos entre os membros, realizando essas reuniões em cafés ou áreas
externas para que eles se sintam mais a vontade para interagir. Também para
aproximar as pessoas, as equipes sempre começam as reuniões diárias remotas
com assuntos amenos e diversificados ao telefone. Uma prática adotada com
sucesso nos Casos 4 e 5 foi o uso da escrita para abordar problemas críticos na
reunião de retrospectiva. Assim, o Scrum Master lê os textos e todos discutem as
ações corretivas, resolvendo os impedimentos sem atingir diretamente as pessoas.

As repostas às questões sobre as dificuldades que as equipes encontraram
em aplicar o DDS ágil estão de acordo com a opinião de Young (2008), que diz que
depois da comunicação, a confiança é o principal desafio do DDS.

Os obstáculos à comunicação observados nas entrevistas dizem respeito a
dificuldade de acesso a pessoas chave ,infraestrutura, política de segurança e a falta
de relacionamento pessoal. A dificuldade de acesso a pessoas chave tem sido
minimizada com reuniões extras às dos métodos ágeis e políticas de comunicação.
As questões de infraestrutura são de difícil solução, por dependerem de
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investimentos de outras empresas: clientes ou fornecedoras. Quanto as políticas de
segurança, nada tem sido feito em nenhum dos casos para amenizar os efeitos que
causam ao DDS ágil e a falta de relacionamento pessoal tem sido suprida com
reuniões presenciais e com o uso ferramentas de comunicação.

A proximidade física sempre que possível tem contornado os problemas
relacionados a confiança e colaboração. Ficou evidente que o relacionamento
pessoal, seja em visitas, seja nas reuniões formais dos métodos ágeis, é
fundamental para estabelecer relacionamentos e melhorar a qualidade dos
trabalhos.

Os principais problemas enfrentados no DDS ágil têm sido contornados com
as seguintes práticas que constam do modelo de práticas apresentado na seção 2:
“Comunicação constante por meio de ferramentas síncronas e assíncronas”,
“Sincronização

de

horários

de

“Imparcialidade

no

tratamento

trabalho”
dos

,

membros

“Políticas
das

de

equipes”,

comunicação”,
“Incentivo

ao

pronunciamento” e “Início das reuniões com assuntos diversificados”.

A comunicação constante é a regra básica dos métodos ágeis e ferramentas
para comunicação é premissa do DDS. Assim, a prática “Comunicação constante
por meio de ferramentas síncronas e assíncronas”, foi adotada por todos os casos e
é condicional ao DDS ágil.

Nos casos observaram-se também práticas que não foram mencionadas na
literatura, como a “Reunião formal com o dono do produto após o planejamento para
remoção de dúvidas”, a “Escrever ao invés de falar os impedimentos sofridos
durante a iteração na reunião de retrospectiva”, a “Reunião de retrospectiva
presencial em área externa aos escritórios” e a “Visitas frequentes em qualquer
momento do projeto”.
A prática “Visitas frequentes em qualquer momento do projeto” destaca-se por
ter sido aplicada em quatro os cinco casos estudados e revela que além das
recomendação dos autores de “Visitas em momentos críticos do projeto” , visitas de
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manutenção ou rodízios, a frequência do contato estreita as relações pessoais e
aprimora a colaboração.

As demais práticas que não haviam sido mencionadas na literatura são
adaptações nas reuniões dos métodos ágeis, aplicadas conforme a conveniência de
cada equipe.

4.3 A condução dos aspectos críticos ao DDS ágil

Após conhecer as principais dificuldades enfrentadas pelas equipes no uso do
DDS ágil, este trabalho buscou entender como essas equipes lidam com as demais
questões pertinentes à comunicação, confiança, colaboração, coordenação e
controle em seus projetos de DDS ágil.

4.3.1 Comunicação

Quando questionado como as equipes fazem para se comunicar, os
entrevistados do Caso 1 comentaram que a comunicação formal e informal de suas
equipes acontece por email e teleconferência. No Caso 2 o entrevistado relatou que
as equipes se comunicam por meio de Instant messenger, teleconferência e
extensão de telefone. Contudo, o uso de videoconferência com televisões de
aproximadamente cinquenta polegadas nas salas de cada equipe aumentou muito a
comunicação informal e as reuniões extras, pois todos passaram a se ver e a se
ouvir como se estivessem trabalhando lado a lado. No Caso 3 foi relatado que, além
do telefone e do grupo de email, a teleconferência também é largamente utilizada
nas reuniões informais, e o histórico do software de teleconferência é mantido como
documentação dessas reuniões. Segundo os entrevistados dos Casos 4 e 5, a
comunicação entre suas equipes é feita basicamente por telefone e por email, uma
vez que a Empresa 4 evita veicular informações dos projetos pela internet.

Para se comunicarem com o dono do produto, as equipes do Caso 1
estabeleceram uma nova reunião após a reunião de planejamento. No Caso 4 ficou
definido que cada equipe deve telefonar ao dono do produto uma vez por dia em
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horário pré-estabelecido para tirar todas as dúvidas acumuladas desde o dia anterior
e no Caso 5, estabeleceu-se que o dono do produto só deve ser acionado pelo
telefone caso não tenha respondido a um email por dois dias.

Os casos relataram que a comunicação formal dos métodos ágeis acontece
nos eventos oficiais, e sobre eles foi destacado:
- Reunião de planejamento da iteração – as equipes do Caso 1 realizam essa
reunião em dois dias para respeitar a limitação de tempo do dono do produto do
Brasil e a diferença de horários entre as equipes, permitindo que todos participem
sem sobrecarregar ninguém. O Caso 3 também realiza a reunião de planejamento
em dois dias, sendo o primeiro dia para o grupo estimar as tarefas previamente
priorizadas pelo Scrum Master e o segundo para o dono do produto validar as
atividades e tirar dúvidas. Nos Casos 4 e 5, o dono do produto costuma participar da
reunião de planejamento juntamente com os desenvolvedores e com o analista que
o representa, e, para aproveitar a visita dos desenvolvedores externos, o tempo
dessa reunião é reduzido a meio dia, após a reunião de retrospectiva da iteração
anterior .
- Reunião diária – no Caso 1 essa reunião não tem limite de tempo, mas, com
o uso frequente da teleconferência, ela vem perdendo espaço. O Caso 3 aboliu a
reunião diária em virtude da comunicação constante por teleconferência também, e
em seu lugar adotou uma reunião curta e presencial, sempre que necessário. Os
Casos 4 e 5 fazem a reunião diária por telefone respeitando o tempo estabelecido
pelo Scrum.
- Reunião de revisão da iteração – o Caso 1 realiza a reunião de revisão em
três partes: a primeira para fechar o trabalho dentro da equipe, a segunda para que
a outra equipe e o dono do produto chequem melhor os resultados e a terceira para
apresentar os resultados ao dono do produto de Atlanta e quem mais quiser
participar. Essa terceira reunião é no modelo dry run, em que apenas algumas
funcionalidades são mostradas, considerando-se a quantidade de participantes e os
fusos horários. O Caso 3 substituiu a reunião de revisão por uma reunião de
validação no meio da iteração, em que um membro da equipe valida com o dono do
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produto no terminal de autoatendimento (hardware específico para o software
produzido) se o desenvolvimento está no caminho certo. Com essa medida evitamse retrabalho e a necessidade da presença constante do dono do produto. No Caso
4 a revisão da iteração segue o padrão do Scrum e o Caso 5 extinguiu a reunião de
revisão, uma vez que o dono do produto e seu suplente fazem a homologação da
iteração anterior enquanto a iteração atual está em desenvolvimento.
- Reunião de retrospectiva da iteração – no Caso 1, essa reunião leva no
máximo meia hora e o grupo não vê resultados práticos nela. O Caso 3 aboliu a
reunião de retrospectiva sob a alegação de que ela tomava tempo e não era eficaz.
O que existe no lugar dela são as reuniões extras para melhorar o processo, sempre
que alguém enxerga necessidade. Os Casos 4 e 5 realizam a reunião de
retrospectiva nos padrões do Scrum, mas no mesmo dia da reunião de planejamento
da próxima iteração, para aproveitar a presença dos membros externos das equipes.

O Caso 2 não aplica o Scrum e não trabalha em iterações. Assim, as reuniões
oficiais estabelecidas pelas equipes são: a diária; a semanal, considerada um
planejamento, pois ela é um ponto de controle das atividades em que o backlog do
produto é repriorizado; a retrospectiva a cada quinze dias e o acompanhamento
gerencial duas vezes por semana. Com o fluxo contínuo de desenvolvimento não há
um

período

pré-definido

para

disponibilizações

de

software

pronto

e

consequentemente, não há a reunião de revisão.

Os Casos 1 e 2 realizam todas as reuniões formais remotamente, enquanto o
Caso 3 realiza todas as reuniões formais presencialmente. Os Casos 4 e 5 realizam
as reuniões diárias por telefone e as demais presencialmente sempre que as
equipes sejam da mesma cidade.

Para manter a boa comunicação e atenção dos grupos nas reuniões remotas,
o Caso 1 trabalha em sala exclusiva. O Caso 3 não trabalha em sala exclusiva, mas
assim como os Casos 4 e 5, faz suas reuniões em sala reservada ou ambiente
externo isolado para evitar distúrbios na comunicação.

88

Tendo em vista a dificuldade de acesso ao dono do produto do Caso 1, a
equipe do Caso 1 designou uma pessoa para fazer a garantia da qualidade
presencial, junto ao cliente.

A infraestrutura, apontada como a principal dificuldade do Caso 3 no DDS ágil
e uma das principais dificuldades dos Casos 4 e 5, também afeta os demais casos.
As equipes do Caso 1 relataram a dificuldade de ouvir a outra equipe e a lentidão no
acesso a Virtual Private Network (VPN) nos Estados Unidos, onde se encontra o
repositório de código. A questão da lentidão, causada pela baixa qualidade da banda
de comunicação e pela quantidade de acessos simultâneos é atenuada com
eventuais jornadas fora do horário de expediente, quando há menos acessos. O
Caso 2 também sinalizou que a internet do ambiente do cliente é instável e afeta as
reuniões, além da dificuldade de acesso aos ambientes de desenvolvimento, testes,
integração e homologação.

As documentações também são instrumentos de comunicação e a equipe
brasileira do Caso 1 disponibiliza as suas em uma pasta da rede dos Estados
Unidos. No Caso 3, todas as documentações são mantidas no software gerador de
versões, que faz também o papel de servidor de arquivos. Os produtos e artefatos
gerados pelos membros externos das equipes dos Casos 4 e 5 são colocados em
um ambiente da Empresa 4 onde há o sistema de controle de terceiros, pois eles
não têm acesso aos demais ambientes da Empresa 4.

Os casos estudados se comunicam por ferramentas síncronas e assíncronas,
sendo a teleconferência, o email e o telefone as mais utilizadas. Mesmo sendo a
infraestrutura um dos principais obstáculos à comunicação, em três dos casos, as
reuniões extras remotas são frequentes, o que amplia a comunicação informal.
Entretanto, nos Casos 4 e 5, o emprego do outsourcing reduz a frequência de
reuniões informais, devido às relações contratuais que requerem a formalização das
informações. Por essa razão, os Casos 4 e 5 basicamente não modificam nem
eliminam os eventos dos métodos ágeis como os demais casos o fazem.

Existe uma preocupação na maioria dos casos em isolar as equipes nos
momentos de reunião para que a comunicação não seja prejudicada, e, a maioria

89

dos casos também estabelece políticas de comunicação para o acesso a pessoas
chave.

O estudo dos casos revelou o emprego de algumas das práticas voltadas à
comunicação que constam do modelo de práticas adaptadas ao DDS ágil. São elas:
“Reuniões distribuídas não oficiais”, “Reunião de planejamento da iteração em dois
dias”, “Redução da duração das reuniões do Scrum”, “Política de Comunicação”,
“Sala reservada para reuniões”, “Sala individual para cada equipe” e “Documentação
em vários níveis de formalidade”.

Observou-se também nos casos estudados, o uso de práticas para minimizar
as dificuldades de comunicação, não apresentadas na literatura. A maioria dessas
práticas são modificações nas reuniões dos métodos ágeis, que atendem as
situações particulares de cada equipe, como: “Reunião diária sem delimitação de
tempo”,

“Reunião semanal para repriorização do backlog e alinhamento de

atividades”, “Reunião de revisão em três partes: entre a equipe, com as outras
equipes e dono do produto, e com demais interessados”, “Reunião da revisão em dry
run”, “Reunião de validação no meio da iteração no lugar da reunião de revisão”,
“Eliminação

da

reunião

de

retrospectiva”,

“Reuniões extras

no

lugar de

retrospectiva”, “Reunião de retrospectiva de uma iteração e de planejamento da
próxima no mesmo dia”. Práticas que não modificam reuniões também foram
observadas, como: “Histórico do software de teleconferência para documentar as
reuniões”, “Trabalho fora do expediente para evitar problemas de infraestrutura”,
“Reunião de planejamento com o dono do produto e seu suplente” e “Criação do
papel do dono da funcionalidade”.

4.3.2 Confiança e Colaboração

À questão de como as equipes colaboram umas com as outras, os
entrevistados do Caso 1 responderam que a confiança e a cooperação foram
estimuladas desde o início do projeto, quando os integrantes do grupo brasileiro
trabalharam nos Estados Unidos por vários meses. A equipe brasileira do Caso 1
também se sentiu motivada em conhecer outro país e outra cultura. Já no Caso 2 a
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falta de confiança foi a maior dificuldade encontrada no uso do DDS ágil e provinha
da falta de contato pessoal entre as equipes e da relação cliente/fornecedor que
existia. O Caso 2 superou essa dificuldade com visitas constantes dos donos do
produto às equipes remotas e também com visitas frequentes entre as equipes
distribuídas, além do trabalho conjunto com a equipe do cliente. O Caso 2 evita ter
representantes e prefere uma relação N para N, em que todos viajem, se conheçam
e se comuniquem. O Caso 3 relatou que para evitar problemas de colaboração e
confiança, pratica visitas frequentes entre os pares, reveza as pessoas dentro da
equipe a cada projeto e na contratação de um novo membro, a equipe toda o
entrevista para analisar se ele tem o espírito colaborativo para fazer parte do grupo.
O Caso 4 não reportou problemas de colaboração, mas assim como o Caso 5, os
relatos dos entrevistados deixaram claro que a base da colaboração nesses casos
era a relação cliente/fornecedor e não o sentimento de equipe. Para aumentar a
confiança e a colaboração, os Casos 4 e 5 fazem reuniões presenciais, além de
visitas entre pares e iniciam os trabalhos em conjunto no Caso 5.

No início do projeto do Caso 1, os brasileiros não estavam confortáveis para
se expressarem, mas o grupo americano, mais experiente nos métodos ágeis,
encorajou-os a se expor e em pouco tempo os brasileiros se sentiram mais
confiantes, resultando num grupo coeso tecnicamente e com autoridade equiparada.
A coesão do grupo também foi conseguida no Caso 3 pela insistência do Scrum
Master na troca constante de informações entre os membros.

Todos os casos se preocupam em manter a imparcialidade entre os membros
de todas as equipes, e,particularmente as equipes do Caso 1, respeitam as férias e
feriados de todos os membros, verificando a disponibilidade de cada um a cada
iteração.

Para aproximar as pessoas, o Caso 2 promove eventos sociais durante as
viagens além de possuir um site com serviços de rede social e ferramenta de
colaboração.

Dentre todas as equipes, apenas o Caso 2 faz compartilhamento do
repositório de produtos e processos e da ferramenta de colaboração. No Caso 1 há
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restrição de acesso ao servidor em que a ferramenta de colaboração se encontra, de
forma que as documentações são colocadas numa pasta da rede e a equipe
americana as copia para a ferramenta de colaboração. As equipes do Caso 3
dispunham de ferramenta de colaboração no início dos trabalhos no Brasil, mas ela
caiu em desuso e hoje todas as documentações são mantidas no software de
controle de versão. Para as equipes dos Casos 4 e 5, o uso da ferramenta de
colaboração só está disponível para os membros internos, pois os membros
externos apenas acessam a área de controle de terceiros.

O repositório de código é compartilhado por todas as equipes em todos os
casos.

As respostas e comentários das entrevistas sobre confiança e colaboração
nos casos estudados mostram que a estratégia aplicada para que elas existam é a
aproximação física entre os membros das equipes. Por essa razão, os casos
investem em trabalho conjunto no início dos projetos, em visitas frequentes e em
rodízios entre os membros.

Os casos estudados estão empenhados em agir com imparcialidade e
equiparar o poder entre as equipes, permitindo que todos se pronunciem igualmente,
mas a política de segurança das empresas ainda é um impedimento à colaboração,
pois, minimiza a comunicação e limita o acesso às ferramentas de colaboração,
apesar de as equipes compartilharem o repositório de código. Dos cinco casos
estudados, apenas um dispõe de ferramenta de colaboração acessível por todos os
membros das equipes.

Entre as práticas referentes a confiança e colaboração que constam do
modelo de práticas adaptadas ao DDS ágil, foram aplicadas pelos casos estudados:
“Viagens sociais”, “Construção de equipe coesa”, ”Equilíbrio de poder entre as
equipes”, “Visitas frequentes de pares em momentos críticos do projeto”, “Viagens
de recursos especializados”, “Início dos trabalhos com equipes na mesma
localidade”, “Rodízio entre os membros das equipes” , “Repositório de produtos e
processos” e “Repositório de código único”.
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O “Repositório de código único”, apesar do teor técnico, tem um efeito
emocional nas equipes de fazê-las sentir-se como se fossem uma só. A
“Imparcialidade no tratamento dos membros das equipes” é um requisito dos
métodos ágeis que muitas vezes se perde nas relações comerciais. O emprego
dessas duas práticas por todos os casos é um indício de que sentir-se igual ao outro,
é um princípio dos métodos ágeis que não pode ser adaptado.

Durante as entrevistas também foram observadas práticas aplicadas pelos
casos para contribuir com a colaboração e confiança, que não constam do modelo
de práticas adaptadas ao DDS ágil. São elas: “ Entrevista de contratação feita pela
equipe” , “Uso de site com rede social “ e “Visita frequente de pares independente
do momento do projeto”, comentada no item 4.2 .

4.3.3 Coordenação

Sobre a coordenação, o Caso 1 esclareceu que suas equipes são
autogerenciáveis, distribuem as atividades por funcionalidade e trabalham em
iterações fixas de quatro semanas, sendo que as primeiras iterações foram utilizadas
para a definição da arquitetura. As equipes do Caso 2 também são autogerenciáveis
e distribuem as atividades por funcionalidade, mas não trabalham em iterações, pois,
entendem que também é possível cadenciar o projeto trabalhando em fluxo
contínuo. As equipes do Caso 3 não são autogerenciáveis e é o Scrum Master quem
faz as estimativas iniciais e atribui as atividades para cada integrante da equipe. No
Caso 3, cada desenvolvedor trabalha em uma funcionalidade evitando a
necessidade de participação conjunta e reduzindo a frequência das reuniões. As
equipes do Caso 3 adotam iterações curtas e flexíveis de no máximo duas semanas.
As equipes dos Casos 4 e 5 são autogerenciáveis, e, por questões culturais,
trabalham com o método Water Scrum Fall conforme descrito no item 4.1.4. As
iterações dos Casos 4 e 5 duram quinze dias ou um mês e quando a equipe é
inexperiente em DDS ágil, a área de metodologia de desenvolvimento de sistemas
da empresa coordena as três primeiras iterações. As iterações iniciais nos Casos 4 e
5 também são utilizadas para definição da arquitetura.

93

No Caso 1 as equipes não são completas e uma terceira equipe americana é
quem integra todas as funcionalidades desenvolvidas. As equipes dos Casos 4 e 5
também não são completas, uma vez que os especialistas em banco de dados e
arquitetos não têm disponibilidade para fazer parte do time. Nos Casos 2 e 3 as
equipes são completas.

Uma das equipes pesquisadas do Caso 4 se integra a várias outras num
projeto específico, e, para fazer o alinhamento entre elas, seus Scrum Masters se
reúnem semanalmente. Essas equipes do Caso 4 que trabalham de maneira
integrada não se preocupam em definir interfaces entre suas funcionalidades no
início dos projetos, mas deixam que elas amadureçam com a evolução do
desenvolvimento.

O Caso 5 trabalha com o conceito de carteira de projetos. Essa característica,
explanada a seguir, é uma nova aplicabilidade do DDS ágil.

A Empresa 4 prioriza os projetos a serem desenvolvidos e implantados
dentro do ano útil para implantação de software. Mesmo tendo uma parte Scrum no
método Water Scrum Fall, as equipes continuavam enfrentando as dificuldades do
método cascata na fase da análise do projeto. Nessa fase, além do analista gerar
toda a análise da iteração, ele tinha também que providenciar artefatos com outras
áreas,

como

a

especificação

funcional,

o

protótipo,

ou

ainda

solicitar

desenvolvimentos em outras plataformas. Feito tudo isso, ele podia então passar a
demanda de trabalho para os membros externos. A questão é que cada uma dessas
atividades entrava numa fila nas áreas pertinentes e enquanto isso, a equipe de
desenvolvimento ficava parada. Quando um projeto perdia a prioridade, até que
todos os requisitos e análise para um próximo projeto fossem providenciados, a
equipe de desenvolvimento também ficava parada. O que igualmente estancava o
trabalho da equipe de desenvolvimento era o período de congelamento de
implantação de sistemas. Ninguém desenvolvia nessa época.

A paralelização dos trabalhos foi a solução para minimizar esses intervalos de
desenvolvimento. Com a visão de carteira e trabalhando com vários projetos ao
mesmo tempo, as equipes passaram a olhar às funcionalidades de vários projetos
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priorizados e a alinhar as demandas dessas funcionalidades com diversas áreas da
empresa ao mesmo tempo. Dessa forma, conforme essas demandas são atendidas,
elas vão sendo passadas para o desenvolvimento, não importando a qual projeto
elas pertençam. Esse processo distribui melhor a carga de trabalho dos membros
internos e externos e aproveita melhor os recursos terceirizados contratados.

Para trabalhar com a visão carteira, foi criada uma estrutura de papéis,
conforme ilustra a Figura 3.
Figura 3 – Estrutura organizacional – Visão carteira

Fonte: Figura elaborada pela Autora
Dentro da área de negócio, está o dono do produto carteira, responsável pela
priorização dos projetos. Cada projeto tem também dentro da área de negócio, um
coordenador, a que se chama de dono do produto do projeto. O dono do produto do
projeto é representado na equipe por um analista de sistemas, que além da análise,
faz também o papel de Scrum Master, removendo impedimentos no âmbito do
projeto e fazendo valer as práticas do Scrum. O Scrum Master do processo tem por
objetivo equilibrar os momentos de baixa e alta demanda por desenvolvimento. É ele
quem controla os desenvolvimentos de todos os projetos de uma carteira, auxiliando
os analistas a montarem os pacotes de atividades que farão parte das próximas
iterações, olhando o backlog priorizado e fazendo o alinhamento com o dono do
produto carteira, e retirando impedimentos com as áreas externas. Além disso,
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sendo responsável pelo controle dos projetos, ele também executa atividades como
a estimativa da quantidade de desenvolvedores terceirizados que serão necessários
nas próximas iterações, considerando os tempos contratuais para a reserva de
recursos. A equipe terceirizada é única e ela se organiza para desenvolver nas
iterações as demandas de todos os projetos ao mesmo tempo.

Em cada iteração é inserido um tempo para ajustes no que foi desenvolvido
na iteração anterior. Isso acontece porque as equipes não fazem reunião de revisão
da iteração e a homologação do que foi desenvolvido em uma iteração é feita na
próxima iteração. As equipes reportaram que a homologação comprometia a meta
da iteração e sobrecarregava o analista, que tinha que fazer a análise da próxima
iteração e homologar o que estava pronto, tudo durante uma iteração. Dessa forma,
tem-se a mesma quantidade de tempo para desenvolver e para homologar, e, esse
período de homologação mais longo, em que trabalham juntos o analista e o dono
do produto do projeto, tem aumentado a qualidade do produto.

Para implantar o processo de trabalho por carteira de projetos, uma iteração
inicial foi realizada a título de capacitação.

O DDS ágil executado dentro das fases de desenvolvimento dos métodos
orientados a planejamento e coordenado pela estrutura organizacional criada,
possibilitou ao Caso 5 equilibrar as demandas mantendo a mesma equipe interna e
aproveitando ao máximo as horas contratadas de recursos terceirizados.

A maioria dos casos seguem as recomendações dos métodos ágeis quanto à
autogestão e ao trabalho iterativo, mas dos cinco casos, apenas dois trabalham com
equipes completas. As demais dependem de especialistas que são compartilhados
com outras equipes e projetos. Equipes especializadas em determinadas tarefas
como arquitetura e integração são herança do desenvolvimento orientado a
planejamento. O trabalho dessas equipes especializadas em iterações específicas
de projetos ágeis revela que as empresas ainda não estruturaram suas equipes para
serem totalmente ágeis.
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As seguintes práticas que constam do modelo de práticas adaptadas ao DDS
ágil, foram aplicadas pelos casos estudados:

“Iterações iniciais para finalizar

elicitação de requisitos e definir projeto”, “Interfaces em evolução”, “Scrum de
Scrums semanal”, “Criação do papel de chefe dos donos de produto”,”Redução da
frequência

das

reuniões”,

“Criação

da

equipe

de

integração”,

“Estrutura

organizacional”, “Iterações sincronizadas entre as equipes” e “Emprego de liderança
e controle”.

Durante as entrevistas também foram observadas práticas adotadas pelos
casos estudados e não apresentadas pela literatura. São elas: a “Distribuição de
funcionalidade por desenvolvedor”, o “Trabalho em fluxo contínuo”, o “Trabalho em
vários projetos simultâneos” e o uso da “Iteração inicial para capacitação no
processo”. Essas práticas atendem a situações específicas dos casos estudados.

4.3.4 Controle

Quando questionado como é feito o controle das equipes de DDS ágil, os
entrevistados do Caso 1 revelaram que o dono do produto de Atlanta atua como
gerente de projeto, focando-se em prazos, metas, escopo, enquanto que e o dono
do produto do Brasil tem seu trabalho limitado às personalizações solicitadas pelo
cliente. As equipes do Caso 2 contam com o Iteration Manager para remover
impedimentos técnicos, analisar métricas e dar dicas de processos, e com o Product
Manager, que tem foco no cliente e trata de questões do nível organizacional,
fazendo um papel diplomático e financeiro também. O Caso 3 mantém, além do
Scrum Master, um gerente, responsável por remover impedimentos relativos a
contrato e questões financeiras. Nos Casos 4 e 5 o analista de sistemas da equipe
acumula as funções de Scrum Master e gerente de projetos.

Os Casos 1 e 2 utilizam ferramenta de gestão de projetos integrada a
ferramenta de rastreamento de erros e controle de versões. O controle no Caso 3 é
prejudicado pela dificuldade de acesso à internet dos membros alocados nas
dependências do cliente, de onde estes não conseguem registrar suas atividades na
ferramenta de gestão on line. A ferramenta de gestão utilizada pelo Caso 3 se
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integra à ferramenta de geração de versões. O fato de as equipes dos Casos 4 e 5
terem que evitar circular informações sobre os projetos na internet dificulta a adoção
de uma ferramenta de gestão de uso compartilhado. Atualmente a maioria dessas
equipes têm controlado os projetos em planilhas cujas informações são passadas às
equipes remotas por email. As equipes dos Casos 4 e 5 trabalham com ferramentas
integradas para geração de versões e rastreamento de erros.

Para apresentar as informações ao project management office (PMO) da
empresa, a maioria das equipes do Caso 4 converte o conteúdo das planilhas em
cronograma. Uma das equipes, porém, convenceu o PMO de que os artefatos
gerados pelo Scrum têm correspondência nos artefatos gerados nos projetos
orientados a planejamento, e conseguiu que o PMO aceitasse esses documentos,
sem ter o trabalho de transcrições e reformatações.

Para garantir a qualidade do produto, o Caso 1 organizou o processo de
validação junto ao cliente. No Caso 2, cada equipe tem uma quantidade de
profissionais responsáveis pela garantia da qualidade proporcional a quantidade de
desenvolvedores. Também visando à qualidade do produto gerado, as equipes do
Caso 2 fazem uso de desenvolvimento orientado a testes com testes automatizados
e programação em pares presencial. O grupo do Caso 3 garante a qualidade dos
produtos em dois momentos: primeiro, na reunião de validação com o cliente no
meio da iteração e depois, ao final da iteração com a revisão de todos os artefatos
por todos os membros da equipe. A equipe do Caso 3 conta também com um
profissional especializado em testes e sempre que preciso, aplica a programação em
pares remotamente. No Caso 4, a garantia da qualidade do produto é executada
apenas pelos membros internos da equipe. No Caso 5 a qualidade é discutida na
retrospectiva, quando num senso comum a equipe decide se o que foi desenvolvido
está em um nível de qualidade esperado, o que pode ser melhorado na próxima
iteração e o que deve ser mantido.

Também com vista à qualidade do processo e da equipe, o grupo brasileiro do
Caso 1 participou de um breve curso da ferramenta de desenvolvimento antes do
início do projeto, mas nas demais ferramentas, o aprendizado foi obtido no dia a dia.
As equipes do Caso 2 não treinam seus membros nos processos de DDS ágil nem
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em ferramentas e entendem que as pessoas contratadas têm potencial para
absorverem as práticas rapidamente no dia a dia. Os membros contratados pela
Empresa 3 são sempre inexperientes e a equipe inteira os treina, tanto nos produtos
da empresa, quanto nas tecnologias, ferramentas e processos. As equipes dos
Casos 4 e 5 também são treinadas nos métodos ágeis e os membros terceirizados
devem ser obrigatoriamente certificados pelo mercado.

A distribuição, o outsourcing e o aumento das equipes requerem mais rigidez
na coordenação e controle dos projetos do que os métodos ágeis aconselham. Por
essa razão, as equipes incluem um gerente de projetos além do Scrum Master ou
líder técnico. No Caso 2, o papel do gerente de projetos representado pelo Product
Manager está de acordo com a equipe estabelecida pelo XP. No entanto, no Scrum
as tarefas do gerente de projetos são divididas entre o dono do produto, o Scrum
Master e a equipe (SUTHERLAND, 2012). Assim, os Casos 1 e 3 fogem das regras
do Scrum tendo uma pessoa exercendo exclusivamente o papel de gerente de
projetos na equipe. Já os Casos 4 e 5 obedecem aos conceitos do Scrum nas
situações em que o papel de gerente de projetos é exercido pelo Scrum Master, que
também é um analista da equipe e representante do dono do produto.

Nos casos estudados, o relacionamento com os clientes e fornecedores no
âmbito contratual, a interação com o PMO e a manutenção da visibilidade do projeto
dentro da empresa são atribuições do gerente de projetos. O dono do produto é o
cliente interno ou externo e não exerce atividades de controle no projeto.

Todas as equipes adotam alguma ferramenta de apoio à gestão de projetos,
seja ela uma planilha, seja ela uma ferramenta especializada, sendo que estas
últimas integram-se a ferramentas para rastreamento de erros ou geração de
versões.

Não existe entre as equipes estudadas um consenso no que diz respeito à
garantia da qualidade nem tampouco com relação ao emprego de treinamentos para
a equipe em busca da qualidade.
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Entre as práticas que constam do modelo de práticas adaptadas ao DDS ágil,
foram aplicadas pelos casos estudados: “Coordenação equilibrada”, “Uso de
ferramentas integradas”, “Uso de ferramenta de gestão de projetos”, “Programação
em pares remota”, “Treinamentos” e “Garantia da qualidade distribuída”.
A prática “Coordenação equilibrada” considera equipes com líder técnico e
gerente de projetos , como adotado em todos os casos . Também adotada por todos
os casos, a prática “Uso de ferramenta de gestão de projetos” mostra que a
distribuição das equipes requer automatização do controle para o compartilhamento
das informações dos projetos.

Não foi observada, entre os casos estudados, nenhuma prática relativa a
controle que não conste do modelo de práticas adaptadas ao DDS ágil.

4.4 Resultados obtidos com o DDS ágil e sua aplicabilidade

Sobre os resultados gerados pelo DDS ágil, o Caso 1 entende que seu maior
benefício é financeiro e não técnico, porque gasta-se menos contratando mais
recursos. Essa equipe não encontrou nenhuma desvantagem em utilizar os métodos
ágeis, mas entende que a distribuição é um obstáculo à produtividade.

O Caso 2 afirma que a distribuição sempre proporciona resultados inferiores
àqueles obtidos por times que trabalham na mesma sala, e que a grande perda que
ela traz é a dificuldade de compartilhar a visão do projeto. Investimentos em ideias
que integrem as pessoas, como atividades sociais e esportivas e ter participantes
nas equipes voltados a essa questão são as recomendações do Caso 2 para
melhorar a visão compartilhada do projeto.

As equipes do Caso 3 destacaram que as práticas ágeis melhoraram a
qualidade dos produtos e a qualidade de vida das equipes, basicamente eliminando
a necessidade de horas extras de trabalho.
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No Caso 4 o maior ganho obtido com o DDS ágil foi a percepção de qualidade
dos trabalhos por parte do cliente, decorrente da maior proximidade dele com a área
de tecnologia.

Para o Caso 5, o DDS ágil ajudou a nivelar a demanda por desenvolvimento
de software durante o ano, facilitando o planejamento financeiro e de alocação de
recursos terceirizados na área de tecnologia. As equipes do Caso 5 também
relataram que o DDS ágil propiciou a transparência entre as áreas de sistemas e de
negócio e destacaram a melhora na qualidade de vida dos analistas, que tiveram
uma desoneração de suas atividades.

Sobre a aplicabilidade do DDS ágil, as equipes do Caso 1 entendem que os
métodos ágeis requerem equipes maduras de desenvolvimento de software, mas
que todas as equipes deveriam aderir a eles quando estivessem preparadas. Já com
relação à distribuição do desenvolvimento de software, as equipes do Caso 1 acham
que o fator financeiro deve ser ponderado antes da adesão a ela. O Caso 2 acha
que o DDS ágil é aplicável a cenários em que se admita certa taxa de erros e que é
possível usar algumas práticas ágeis conjuntamente ao DDS, mas que todo o
arcabouço ágil nesse contexto talvez não valha a pena, pois não ficaria tão ágil. O
Caso 3 recomenda o uso do DDS ágil, mas alerta que sem o apoio do cliente e a
integração com os processos dele, nenhum método funciona. As equipes do Caso 4
entendem que para trabalhar com DDS ágil é necessário experiência e vontade do
time e que os métodos ágeis não se aplicam ao desenvolvimento de sistemas de
missão crítica. As equipes do Caso 5 concordam que o DDS ágil não é
recomendado para qualquer projeto, como a criação de novas plataformas, ou que
envolva infraestrutura e telecomunicações.

Os casos analisam os resultados trazidos pelo DDS ágil sob ângulos
diferentes de visão. Enquanto o Caso 2 apresenta suas impressões sobre a
distribuição, pois método ágil faz parte da cultura da Empresa 2, os Casos 3,4 e 5,
focam suas percepções nos métodos ágeis, uma vez que o DDS faz parte do dia a
dia deles. Mesmo tendo em uma única experiência com o DDS e o método ágil, o
Caso 1 analisa os dois separadamente.
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O Caso 2 relata as desvantagens do DDS sobre as equipes que trabalham
juntas, mas a Empresa 2 tem expertise em DDS ágil e o aplica há 12 anos, o que
pode indicar que ele traz bons resultados para ela.

Os casos concordam que o uso conjunto do DDS com os métodos ágeis foi
ou tem sido positivo para suas empresas. Apesar de o DDS diminuir a produtividade
e a visão compartilhada do projeto, os benefícios proporcionados quando ele se une
aos métodos ágeis são significativos e mostram que essa forma de trabalho pode vir
a ser aplicada com vista a diferentes objetivos. Dentre os benefícios citados, o DDS
ágil proporciona principalmente o aumento na qualidade do software desenvolvido.
Além disso, ele traz também economia, melhora na comunicação e na integração
entre as áreas de negócio e de sistemas, motivação às pessoas, melhora na
qualidade de vida pela redução da carga de trabalho das equipes e possibilidade de
trabalho por carteira de projetos.

Esta seção apresentou a análise das entrevistas dos casos estudados,
expondo o contexto dos casos, os principais obstáculos ao DDS ágil enfrentados
pelas equipes, as práticas aplicadas para minimizar os efeitos negativos das
distâncias sobre os aspectos críticos de sucesso ao DDS ágil e os resultados por ele
proporcionados.
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5 DISCUSSÃO

Tomando como base apenas os casos estudados, os métodos ágeis podem
se adaptar à distribuição das equipes em diferentes localidades, desde que práticas
de DDS e modificações em práticas ágeis sejam adotadas com atenção aos
aspectos críticos comunicação, colaboração, confiança, coordenação e controle.

A Figura 4 ilustra os principais desafios ao DDS ágil e as práticas aplicadas
pelos casos estudados para amenizá-los.
Figura 4 –DDS ágil - Principais desafios e práticas de contorno

(*) as práticas em negrito são as mais comumente utilizadas

Fonte: Figura elaborada pela Autora
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A literatura revelou oitenta e oito práticas para adaptação dos métodos ágeis
ao DDS. Dessas oitenta e oito, quarenta e cinco práticas foram verificadas em pelo
menos um caso. No entanto, apenas seis são aplicadas por todos os casos e
dezenove são aplicadas por apenas um caso, mostrando que não existem
semelhanças entre as equipes na resolução das dificuldades apresentadas pelo
DDS ágil. A verificação de cada prática pelos casos encontra-se no Apêndice B.

Nos casos estudados, a literatura e a prática concordaram que projetos de
DDS ágil requerem: “Comunicação constante por meio de ferramentas síncronas e
assíncronas”, “Repositório de código único”, “Imparcialidade no tratamento dos
membros das equipes”, “Distribuição das atividades entre as equipes por
funcionalidade”, “Coordenação equilibrada” e “Uso de ferramenta de gestão de
projetos”. Os diferentes contextos e a inexistência de padrões entre as equipes na
resolução de problemas podem ser um indício de que essas seis práticas formem o
conjunto de condições básicas à aplicação do DDS ágil.
Observadas em quatro dos cinco casos estudados, “Analista de negócio como
suplente do cliente”, “Garantia da qualidade distribuída” e “Equilíbrio de poder entre
as equipes” podem vir a ser uma recomendação em projetos de DDS ágil. O fato de
as demais práticas que constam do modelo de práticas adaptadas ao DDS ágil
terem sido aplicadas por três ou menos casos não descarta a possibilidade de que
sejam eficazes.
Não constando do modelo apresentado na seção 2, a “Visita frequente de
pares independente do momento do projeto” foi observada em quatro dos cinco
casos e sinaliza que apesar de a tecnologia de comunicação viabilizar o trabalho
isolado, a necessidade de socialização reflete nos resultados dos projetos.

No caso das seis práticas aplicadas por todos os casos constituírem as
condições básicas para o uso do DDS ágil, somado a constância com que a prática
“Visita frequente de pares independente do momento do projeto”, revelada no estudo
dos casos foi empregada, sugere-se um modelo de práticas básicas para a adoção
do DDS ágil, como ilustrado na Figura 5.
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Figura 5 –DDS ágil - Modelo conceitual básico

Fonte: Figura elaborada pela Autora

O contato pessoal é determinante no fortalecimento das relações pessoais,
todavia, “visitas frequentes” pode ser uma prática inviável se considerados o tempo
de deslocamento e os custos de viagem que acarreta. O uso de videoconferência
com grandes televisores nas salas das equipes, como reportado em um dos casos,
impulsiona a comunicação e aproxima os grupos pela sensação de presença física
que proporciona, sendo também uma alternativa às “visitas frequentes”. O custo de
aquisição do aparelho de videoconferência pode ser diluído ao longo do tempo
quando utilizado em outros projetos.

A preocupação das equipes estudadas em tratar os membros com
imparcialidade, compartilhar o repositório de código e equiparar o poder entre elas,
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retrata que mais do que a aproximação física, as equipes buscam a aproximação de
valor. A equalização de direitos e deveres entre os membros das equipes é princípio
dos métodos ágeis que as distâncias e as relações empresariais acabam
deturpando, prevalecendo os contratos, a maturidade no domínio do projeto ou a
aproximação da operação da empresa. Para sentirem-se igualmente valorizados, os
integrantes das equipes devem partilhar o entendimento dos objetivos que
determinam a direção do projeto. Além disso, a comunicação entre eles deve ser
verdadeira e as opiniões divergentes devem ser respeitadas e estimuladas. As
decisões devem ser tomadas em conjunto e os riscos compartilhados. As
competências individuais devem ser enaltecidas e aproveitadas em benefício do
projeto. Os recursos tecnológicos devem ser equiparados e compartidos quando for
o caso e o conhecimento deve ser nivelado com literatura e capacitação. As culturas
devem ser respeitadas e todos devem ser igualmente desafiados e apoiados para
que enxerguem as mesmas oportunidades de crescimento profissional. A maioria
dos casos estudados está trabalhando para que os membros sejam tratados com
imparcialidade e igualmente valorizados, mas ainda existem barreiras culturais e um
caminho a ser percorrido até que as equipes se sintam como uma só e não
simplesmente trabalhem juntas.

A coordenação mínima preconizada pelos métodos ágeis foi vencida pelas
distâncias e substituída por coordenação equilibrada para que as equipes
geograficamente distribuídas cumpram suas tarefas organizadamente com vista aos
objetivos corporativos.

Apesar dos esforços das equipes estudadas, na maioria dos casos ficou
evidente que as empresas não se prepararam tecnologicamente para o DDS ágil e
nem tampouco revisaram seus processos, políticas e contratos para a sua adoção.
Ainda que as equipes estejam amadurecendo no DDS ágil, a qualidade do produto
de software e a satisfação das equipes a ele atribuídas superam as dificuldades
encontradas e motivam o aprimoramento dessa abordagem.

Tanto na literatura como no estudo dos casos, o DDS ágil foi apontado como
uma solução ao desenvolvimento de software contemporâneo, que considera a
globalização e a competitividade, pressupondo a urgência de resultados, sem deixar
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de se preocupar com o bem estar de seus integrantes. Com base nesta afirmativa e
respeitando-se a necessidade de socialização dos grupos, avista-se o trabalho em
home office por parte dos membros das equipes, no modelo “Scrums totalmente
integrados” como a direção a ser seguida pelas empresas para prover a economia
que move o DDS, pela redução de custos de infraestrutura nos escritórios, e para
proporcionar melhor qualidade de vida aos membros das equipes, que dentre outras
vantagens, teriam mais tempo para sua vida pessoal. Os Casos 1 e 2 já têm
membros trabalhando de suas casas.

Esta pesquisa limitou-se ao estudo de cinco casos, e práticas eficazes e
eficientes não abordadas neste trabalho podem estar sendo aplicadas por outras
equipes. Assim, espera-se que este estudo seja a motivação de novas pesquisas
rumo à sedimentação da adoção do DDS ágil por parte das empresas, com a
verificação de novas práticas e aplicabilidades desta forma de trabalho. Avista-se
também como pesquisa futura, o estudo de níveis de maturidade na aplicação do
DDS ágil.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE QUESTÕES E TÓPICOS A SEREM OBSERVADOS
NAS ENTREVISTAS

Quadro 3 – Questões de contextualização
1. Contextualização
Empresa

Segmento de
nacionalidade.

mercado;

quantidade

aproximada

Entrevistado

Papel na equipe; tempo de atuação neste papel.

de

funcionários;

Maturidade
da Quais métodos ágeis são utilizados e há quanto tempo; há quanto tempo
empresa/ equipe distribui o desenvolvimento de software; qual a porcentagem aproximada de
em métodos ágeis projetos que usam DDS ágil na equipe atualmente.
e DDS
Distribuição

O que motivou a distribuição do desenvolvimento de software; aplica alguma
política de distribuição.

Métodos Ágeis

Critérios para decidir se um desenvolvimento será conduzido com métodos
ágeis ou com métodos orientados a planejamento.

Equipes

Como as equipes são estruturadas e distribuídas geograficamente; formação
envolve Outsourcing; como as equipes distribuídas se formam; critério de
distribuição das tarefas entre as equipes; quem é, onde fica e qual a
participação do dono do produto na equipe; quais as responsabilidades do
Scrum Master.

Fonte: Quadro elaborado pela Autora

Quadro 4 – Questões sobre as principais dificuldades das equipes no uso do DDS
ágil
2. Principais dificuldades das equipes no uso do DDS ágil
A equipe enfrentou alguma dificuldade devido aos conflitos entre o DDS e os métodos ágeis? Em
caso positivo, quais foram essas dificuldades?
Como essas dificuldades foram contornadas?

Fonte: Quadro elaborado pela Autora
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Quadro 5 – Pontos a serem observados nos aspectos críticos ao DDS ágil
3. Condução dos aspectos críticos
A-

Comunicação

Como as equipes /membros da(s) equipe(s) se comunicam?
Como tem resolvido os eventuais problemas de comunicação?
Pontos a observar:
Ferramentas de comunicação

Frequência das reuniões

Infraestrutura de comunicação

Duração das reuniões. São fixas?

Salas independentes e preparadas para reuniões

Os horários das reuniões sincronizados

Onde ficam as equipes quando numa mesma Quando as perguntas do Scrum são
localidade
respondidas
Como os requisitos são documentados

Fonte: Quadro elaborado pela Autora
Continua na próxima página

Como é feita a comunicação informal
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Quadro 5 – Pontos a serem observados nos aspectos críticos ao DDS ágil
3. Condução dos aspectos críticos
B – Colaboração e Confiança
O que a(s) equipe(s) faz (em) para promover a colaboração e a confiança?
Como tem resolvido eventuais problemas de colaboração e confiança?
Pontos a observar:
Como fazem mediação cultural ou estabelecem
relacionamento

Todos os membros de todas as equipes se
pronunciam igualmente

Visitas? Com qual frequência? Atividades que
fazem nas visitas

Como uma nova equipe/membro é treinada
para trabalhar em DDS ágil

Acessam um mesmo repositório de código

Rodízios

Ferramenta de colaboração

Embaixadores

Compartilham todos os documentos? Como?

Fonte: Quadro elaborado pela Autora
Continua na próxima página
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Quadro 5 – Pontos a serem observados nos aspectos críticos ao DDS ágil
3. Condução dos aspectos críticos
C – Coordenação
Como é feita a coordenação das atividades entre a(s) equipe(s)?
Como tem resolvido os eventuais problemas de coordenação?
Pontos a observar:
As equipes são autogerenciáveis

Como são as iterações

Fazem Scrum de Scrums ? Como?

O projeto inicia por quais requisitos

Fazem Scrum de Scrum de Scrums?
Como?

Fazem iteração inicial p/ decisões arquiteturais
e esclarecimentos

As interfaces entre os módulos são
bem definidas

As equipes usam as mesmas ferramentas ou
não

As refatorações são planejadas

Todas as equipes acessam a todas as
ferramentas

Existem
outras
equipes
que
complementam
o
trabalho
(documentação, integração...)

Backlog do produto compartilhado

Existem novos papéis na equipe
Fonte: Quadro elaborado pela Autora
Continua na próxima página
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Quadro 5 – Pontos a serem observados nos aspectos críticos ao DDS ágil
3. Condução dos aspectos críticos
D – Controle
Como é feito o controle do projeto?
Como tem resolvido eventuais problemas de controle?
Pontos a observar:
Programação em pares

Como as métricas são coletadas

Como são os testes

Quem acessa as ferramentas de gestão

Como é a garantia da qualidade

Usam ferramentas integradas
Treinamentos nas ferramentas e processos

Fonte: Quadro elaborado pela Autora

Quadro 6 – Questões sobre os resultados obtidos com o DDS ágil
4.Resultados obtidos
O que acham dos resultados do emprego do DDS ágil para a sua equipe e para a sua
empresa?
A quem recomendariam o DDS ágil?

Fonte: Quadro elaborado pela Autora
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APÊNDICE B – VERIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS NOS CASOS ESTUDADOS

O estudo dos casos observou a aplicação das práticas do modelo de práticas
adaptadas ao DDS ágil conforme ilustra o Quadro 7.
Quadro 7 – Práticas verificadas em cada caso

Fonte: Quadro elaborado pela Autora
Continua na próxima página
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Quadro 7 – Práticas verificadas em cada caso

Fonte: Quadro elaborado pela Autora
Continua na próxima página
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Quadro 7 – Práticas verificadas em cada caso

Fonte: Quadro elaborado pela Autora
Continua na próxima página
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Quadro 7 – Práticas verificadas em cada caso

Fonte: Quadro elaborado pela Autora

O estudo dos casos observou a aplicação das práticas que não haviam sido
relatadas na literatura, como ilustra o Quadro 8.
Quadro 8 – Práticas que não constam da literatura
Práticas adotadas pelos casos e que não constam da literatura
Prática

Descrição

Visita frequente de pares independente do
momento do projeto
Reunião de validação no meio da iteração no
lugar da reunião de revisão
Reunião de planejamento com o dono do
produto e seu suplente
Reunião com o dono do produto após a reunião
de planejamento para remoção de dúvidas
Reuniões extras no lugar de retrospectiva
Reunião de retrospectiva em
informais e externas às empresas

localidades

Fonte: Quadro elaborado pela Autora
Continua na próxima página

Firma a colaboração e a confiança
Promove a transparência e a
adaptação
Aproxima a área de negócio da
equipe de desenvolvimento
Favorece o DDS ágil quando o acesso
informal ao dono do produto é
limitado
Subentende a eliminação da reunião
de retrospectiva
Deixa as pessoas mais a vontade
para interagir
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Quadro 8 – Práticas que não constam da literatura
Práticas adotadas pelos casos e que não constam da literatura
Prática
Distribuição
de
funcionalidade
desenvolvedor
Reunião da Revisão em dry run

Descrição
por

Reunião de retrospectiva de uma iteração e de
planejamento da próxima no mesmo dia
Reunião diária sem delimitação de tempo
Histórico do software de teleconferência para
documentar as reuniões
Uso de site com serviço de rede social para
integrar as pessoas
Membro novo entrevistado pela equipe
Iteração inicial para capacitação no processo
Reunião de revisão em três partes: entre a
equipe, com as outras equipes e dono do
produto, com demais interessados
Reunião semanal para repriorização do backlog e
alinhamento de atividades
Trabalho fora do expediente para evitar
problemas de infraestrutura
Trabalho em fluxo contínuo
Trabalho em vários projetos simultâneos
Período de homologação no lugar de reunião de
revisão da iteração
Water Scrum Fall

Fonte: Quadro elaborado pela Autora

Reduz a necessidade de trabalho
conjunto
Apresenta
apenas
algumas
funcionalidades na reunião de
revisão da iteração
Aproveita presença de membros
externos da equipe
As pessoas ficam livres para se
comunicar o quanto quiserem
Elimina a necessidade de atas
Função de socialização
Dá poder à equipe
Variação da “Sprint Zero”
Aumenta a qualidade do produto

Substitui a reunião de planejamento
da iteração e serve de ponto de
controle
Acelera o desenvolvimento
Relacionado ao método ágil Lean
Visão carteira de projetos
Aumenta a qualidade do produto
Método híbrido entre orientação a
planejamento com ágeis

