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RESUMO

No contexto do desenvolvimento de software, o uso do paradigma ágil vem
apresentando um crescimento expressivo em sua utilização. No entanto, pesquisas
mostram que o número de projetos ágeis que terminam com sucesso ainda é pequeno
comparado aos projetos que falham. Assim, encontrar formas de medir e avaliar
fatores que influenciem o sucesso do projeto pode favorecer o sucesso em projetos
que adotem tais métodos. No intuito de medir o sucesso de um projeto ágil, este
trabalho propõe uma abordagem de medição e predição que permita a um time de
desenvolvimento ágil avaliar o sucesso do projeto a cada iteração a partir de um
indicador de sucesso composto por índices de sucesso do produto gerado, do
processo de desenvolvimento realizado e do relacionamento entre os envolvidos no
projeto. Da literatura foram extraídos os principais fatores de sucesso e as principais
métricas utilizadas nos projetos ágeis. Com base nos valores ágeis, os fatores de
sucesso e métricas são classificados segundo as dimensões produto, processo e
pessoas. A abordagem de medição tem base na norma ISO15939 - Medição de
processo de software, definindo assim como partir das métricas e chegar a um
indicador de sucesso da iteração. A relação entre os defeitos encontrados pelo cliente
e o total de defeitos encontrados, a relação entre o número de funcionalidades
entregues testadas e funcionando e o número de funcionalidades planejadas para a
iteração são métricas selecionadas para obter o índice de sucesso de cada dimensão
e compor o indicador de sucesso de uma iteração. No contexto da pesquisa não foram
encontradas informações que permitissem medir a dimensão pessoas. A partir dos
índices de sucesso de cada iteração o modelo de regressão é aplicado, possibilitando
a prever a tendência de sucesso para as próximas iterações. Uma análise utilizando
dados de um projeto real foi realizada mostrando que a abordagem pode auxiliar times
ágeis a melhorar sua performance.

Palavras chaves: Qualidade de software; Métricas de Software; Método ágil; ISO
15939, Modelo de Regressão Linear

ABSTRACT
Use of quality metrics to measure and predict success in agile projects
In the software development context, the use of agile paradigm has been
presenting an expressive growth in its use. However, surveys show that the number of
agile projects that successfully complete is still small when compared to projects that
fail. Thus, finding ways to measure and evaluate factors that influence the success of
the project can favor success in projects that adopt such methods. In order to measure
the success of an agile project, this work proposes a measurement and prediction
approach that allows an agile development team to evaluate the success of the project
at each iteration based on a success indicator composed of product success indexes,
the development process success indexes and the relationship between those
involved in the project. From the literature were extracted the main factors of success
and the main metrics used in agile projects. Based on agile values, success factors
and metrics went classified by product, process, and people dimensions. The
measurement approach is based on ISO15939 - Software process measurement,
defining how to start from the metrics and arrive at a success indicator of the iteration.
The relationship between the defects found by the client and the total defects found,
the relationship between the numbers of functionalities delivered tested and working
and the number of functionalities planned for the iteration are metrics selected to obtain
the success index of each dimension and compose the Success indicator of an
iteration. In the context of this research, no information found that allowed people to
measure the dimension. From the success indexes of each iteration the regression
model was applied, making it possible to predict the trend of success for the next
iterations. An analysis using data from a real project was performed showing that the
approach can help agile teams improve their performance.

Key Words: Software Quality; Software Metrics; Agile Methods; ISO 15939, Linear
Regression
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
As abordagens ágeis surgiram na década de 90, tomaram corpo em 2001 com
a declaração do manifesto ágil, e ao longo desses 16 anos, passaram a ser
amplamente usadas na indústria de software. Uma pesquisa recente aponta que 94%
das empresas consultadas já utilizam abordagens ágeis em seus projetos. Dessas,
45% informaram que a maioria dos times de desenvolvimento são ágeis
(VERSIONONE INC, 2015).
Tais abordagens caracterizam-se por terem iterações curtas, constante
feedback entre o time de desenvolvimento e o cliente, e geração de produtos
funcionais ao término de cada iteração.
Segundo Chow e Cao (2008), apesar dos esforços para empregar métodos de
engenharia de software, é frequente projetos de software serem rejeitados,
abandonados, apresentarem falhas ou estarem atrasados. Mesmo projetos
implantados podem precisar de muitas manutenções ou correções.
Essa afirmação é verdadeira também em projetos ágeis. Nessa questão o
CHAOS Report de 2015 mostra um avanço do desenvolvimento de software ágil, com
39% de projetos que usaram este paradigma resultando em sucesso, enquanto
projetos que utilizaram métodos de desenvolvimento tradicionais, atigiram o sucesso
em 11% dos casos.
Vê-se que, embora 39% de sucesso seja um número expressivo, os 61% dos
projetos ágeis restantes apresentaram problemas de custo, de atraso, resultados
insatisfatórios, cancelamento ou o produto gerado não foi utilizado (STANDISH
GROUP, 2015).
Segundo Bermejo et al (2014) existem várias interpretações para o sucesso
em projetos de software, entretanto, no contexto ágil, o sucesso está associado à
capacidade do time, ao relacionamento com o cliente e parceiros, à configuração do
ambiente e à cultura da empresa.
Com o objetivo de identificar, medir e observar os fatores que levam projetos
ágeis a atingir o sucesso, vários autores desenvolveram trabalhos de pesquisa para
identificar tais fatores.
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Chow e Cao (2008), em sua pesquisa chegaram a 6 fatores críticos de sucesso
em projetos ágeis. Sheffield e Lemétayer (2013) fazem uma revisão da literatura,
apresentando uma lista de fatores de sucessos ligados a agilidade. Thakurta (2015),
analisando formulários de satisfação de clientes utilizados por organizações de TI na
Índia, apresenta como essas empresas definem sucesso na prática.
Apesar destes trabalhos contribuírem com a identificação de fatores chaves
para o sucesso de projetos ágeis, a área ainda carece de trabalhos que utilizem esses
fatores como forma de verificar a capacidade do projeto atingir o sucesso.
Outros autores dão enfoque em seus trabalhos na identificação de métricas
relacionadas a projetos ágeis. Padmini, Bandara e Perera (2015) conduziram uma
pesquisa com 26 empresas para identificar as principais métricas utilizadas em
contextos ágeis, resultando na classificação das 10 métricas mais utilizadas,
indicando assim possíveis elementos críticos para o sucesso no desenvolvimento de
software.
Pegoraro (2014), Mukker, Singh e Mishra (2014), Kupiainen, Mäntylä e Itkonen
(2015) realizaram em seus trabalhos revisões sistemáticas, resultando em
compilações categorizadas das principais métricas atribuídas a abordagens ágeis.
Tais trabalhos contribuem com um conjunto de métricas que podem ser
utilizadas no contexto de desenvolvimento ágil para medir o sucesso do projeto.
No contexto de medição em projetos de software a norma ISO/IEC15939 –
Medição Processo de Software, apresenta um padrão de medição no sentido de
ajudar a planejar, executar e avaliar o processo de medição.
A natureza iterativa de projetos ágeis permite que a cada iteração sejam obtidas
medidas, que ao longo do projeto geram séries históricas que são matéria prima para
a utilização de métodos estatísticos de previsão.
No intuito de prever o comportamento das métricas ao longo das iterações, este
trabalho utiliza-se do modelo de regressão linear para demonstrar a tendência de
sucesso do projeto.
Neste cenário, onde o uso das abordagens ágeis é cada vez mais
representativo dentro das organizações e a taxa de sucesso nestes projetos ainda é
significativamente baixa, encontrar formas de medir e avaliar os fatores de sucesso
pode favorecer o sucesso de projetos que adotem essas abordagens. Desta forma, a
principal questão que se coloca neste contexto é como identificar previamente o
sucesso do projeto.

13

1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma abordagem de medição que
permita a um time de desenvolvimento ágil avaliar o sucesso de uma iteração a partir
da análise de indicadores de sucesso relacionados ao produto gerado, ao processo
de desenvolvimento realizado e o relacionamento entre os envolvidos no projeto, e a
partir dos resultados obtidos ao longo das iterações, projetar os resultados das
próximas iterações, prevendo assim, se o projeto tende a atingir o sucesso ou se
ações corretivas devem ser tomadas.
Para tanto, a abordagem utiliza os fatores de sucesso obtidos de Chow e Cao
(2011), Sheffield e Lemétayer (2013) e Thakurta (2015) como base para definição de
fatores de sucesso relacionados ao produto, ao processo e às pessoas. Dentre as
métricas encontradas em Padmini, Bandara e Perera (2015), Kupiainen, Mäntylä e
Itkonen (2015), Mukker, Singh e Mishra (2014) e Pegoraro (2014), foram escolhidas
métricas que permitam medir os fatores de sucesso definidos. A partir do padrão
proposto pela norma ISO/IEC 15939 – Processo de Medição de Software, que se
refere ao processo de medição em engenharia de software, definiu-se a estrutura de
medição e análise para a geração de um índice de sucesso do produto, processo e
pessoas, que irão compor o indicador de sucesso da iteração.
A partir dos indicadores gerados ao longo das iterações, ou seja, da série
histórica de medidas, é possível aplicar o modelo de regressão para verificar a
tendência de valores para as próximas iterações, permitindo ao time avaliar a tomada
de ações preventivas.
A avaliação da abordagem foi realizada sob os dados de iterações de um
projeto ágil a fim de gerar os indicadores de sucesso e projetar as iterações futuras,
comparando-se as projeções com os dados medidos.

1.3 Contribuições
No contexto do desenvolvimento de software ágil Chow e Cao (2011), Sheffield
e Lemétayer (2013) e Thakurta (2015) apresentam em seus trabalhos fatores que
contribuem positivamente para o sucesso do projeto. Padmini, Bandara e Perera
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(2015), Pegoraro (2014), Mukker, Singh e Mishra (2014) e Kupiainen, Mäntylä e
Itkonen (2015), relacionam várias métricas associadas a projetos ágeis.
Nesses trabalhos são fornecidos fatores de sucesso e métricas que podem
auxiliar os times a observar e analisar o processo de desenvolvimento. No entanto,
não foram encontrados na literatura artigos que claramente orientassem o uso de
métricas à medição e previsão do sucesso de um projeto ágil.
No intuito de definir um padrão de medição para processos de desenvolvimento
de software, a norma ISO/IEC 15939 fornece um padrão de medição para, a partir da
medição de atributos, chegar à interpretação dos resultados medidos.
Com base nos elementos citados, este trabalho contribui com a criação de uma
abordagem que utiliza o padrão de medição definido na ISO15939 para, a partir das
métricas disponíveis em projetos ágeis, medir o sucesso de cada iteração e, utilizando
o modelo de regressão linear, projetar os possíveis resultados futuros, constituindo
assim, uma nova forma de uso e apresentação dessas métricas.
1.4 Método de trabalho
Dado o contexto deste trabalho, onde busca-se desenvolver uma nova
sistemática no uso e consolidação de métricas utilizadas nestes projetos, agregando
diferentes visões para prever o comportamento de um projeto ágil, optou-se por utilizar
como método de pesquisa a Design Science, ou ciência do artificial, como indicado
por Dresch et al (2015).
A Design Science preocupa-se não só com o conhecimento científico gerado,
mas também com a sua aplicação prática na resolução de problemas no mundo real.
Este tipo de pesquisa ocupa um espaço entre as abordagens científicas
tradicionais, de caráter descritivo, e o conhecimento prático para a solução de
problemas em contextos reais (DRESCH et al, 2015).
Segundo Wieringa (2014), Design Science é o projeto e investigação de
artefatos em um contexto. A Design Science busca estabelecer artefatos de diferentes
naturezas voltados para solução de determinadas classes de problemas. Estes
artefatos são projetados para produzir alguma mudança em um determinado contexto
(DRESCH et al, 2015), ou melhorar algo no neste contexto (WIERINGA, R. J., 2014).
Dentre as principais características da Design Science estão a orientação da
pesquisa à solução de problemas, a produção de sistemas que ainda não existem e a
modificação de situações existentes para alcançar melhores resultados.
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Com base na Design Science, esta seção apresenta as etapas definidas para
atender ao objetivo de pesquisa deste trabalho.
Etapa 1 – Revisão da Literatura e Conscientização do Problema
Para esta etapa, foram realizadas pesquisas de artigos com temas
relacionados a fatores de sucesso e métricas em projetos ágeis. Foram identificados
fatores de sucesso que influenciam positivamente projetos ágeis apresentados por
Chow e Cao (2011), Sheffield e Lemétayer (2013) e Thakurta (2015) que serviram
para definir sucesso em projetos ágeis. Os principais fatores encontrados estão
relacionados à aceitação da organização em relação aos métodos ágeis, ao
conhecimento e capacitação do time, à disposição do time e do ambiente, à entrega
de um produto que possa ser utilizado e que trate uma necessidade do cliente, à
regularidade das entregas e à entrega de softwares testados e livre de defeitos.
Foram

identificadas

ainda, métricas

utilizadas em processos ágeis,

apresentadas por Padmini, Bandara e Perera (2015), Pegoraro (2014), Mukker, Singh
e Mishra (2014) e Kupiainen, Mäntylä e Itkonen (2015) que serviram de base para
seleção das métricas utilizadas neste estudo. Dentre as métricas encontradas,
destacam-se métricas relacionadas ao número de defeitos encontrados no produto,
ao tempo que o time leva para desempenhar as atividades e tarefas de uma iteração,
à qualidade dos testes, à quantidade de trabalho realizado, à motivação do time e
satisfação do cliente.
Nas pesquisas realizadas, também foi identificado o padrão ISO15939 –
Medição de Processo de Software, que fornece o método de medição em projetos de
software, sendo utilizado como estrutura para a abordagem proposta.
Foi verificado ainda o uso do modelo de regressão linear como método
estatístico de previsão que é demonstrado por Reis (2008) e utilizado para prever o
comportamento dos indicadores de sucesso para as próximas iterações.
Com base nos valores definidos pelo movimento ágil, as métricas encontradas
são classificadas em três dimensões: o produto sendo entregue, o processo sendo
executado e as pessoas envolvidas no desenvolvimento.
Como resultado desta etapa foi gerada uma compilação classificada das
principais métricas ágeis encontrados na literatura.
Etapa 2 – Projeto e Construção do Artefato de medição
Nesta etapa, a ISO15939, foi utilizada como método de medição para chegar a
um indicador de sucesso.
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Devido ao grande número de métricas e fatores encontrados, este trabalho
limitou-se a selecionar algumas métricas que pudessem ser aplicadas dentro do
contexto estudado para compor os índices de sucesso do produto, processo e
pessoas.
A capacidade de entregar o produto com o mínimo de defeitos será usada como
critério de sucesso do produto, sendo medida pela relação entre o número de defeitos
encontrados pelo cliente e o número de defeitos encontrados.
A capacidade de entregar as funcionalidades previamente acordadas para
iteração será usada como critério de sucesso do processo, sendo medida pela relação
entre o número de funcionalidades, ou histórias de usuário, efetivamente testadas e
entregues e o número de funcionalidades previstas para a iteração mais a relação
entre o número de horas previstas para a iteração e o número de horas efetivamente
consumidas.
Em relação às pessoas, a satisfação do cliente e a motivação do time com os
resultados alcançados durante a iteração foram usadas como critérios de sucesso.
Como resultado desta etapa, foi gerado o projeto dos artefatos de medição,
contendo as métricas, funções de cálculo e funções de análise sugeridos na ISO15939
para organizar e determinar o que será medido e avaliado no projeto, e desenvolvido
um artefato na ferramenta Excel, utilizando-se da técnica de regressão linear para
determinar os índices de sucesso do produto, processo e pessoas.
Etapa 3 – Avaliação do Artefato e explicitação das aprendizagens
O uso dos artefatos criados foi aplicado em dados medidos em um projeto de
desenvolvimento de software de uma grande instituição financeira denominada neste
documento como GIF.
A GIF utiliza um modelo de trabalho baseado em SCRUM como método ágil
para a gestão do processo de desenvolvimento, permitindo assim, que as métricas
selecionadas possam ser aplicadas e os dados necessários coletados para validar
esta pesquisa, pois o método divide as entregas em iterações chamadas Sprints.
Antes de cada Sprint é realizado seu planejamento a fim de definir as necessidades
do cliente que serão construídas naquela Sprint. Ao término de cada Sprint, é feita
sua revisão, a fim de avaliar o produto construído, e posteriormente é realizada a
retrospectiva da Sprint, para que o time possa avaliar o processo de desenvolvimento
realizado e definir ações de melhoria ou realizar adaptações.
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A principal ferramenta utilizada pela GIF para gerir as informações do projeto é
o Jira, da qual foram extraídas as medidas a serem utilizadas pelo método de medição
proposto
Dado o contexto apresentado, as fases de planejamento, execução e revisão
da Sprint serão utilizadas para medir os atributos definidos no método de medição.
Após a extração dos dados, os valores serão submetidos às funções de
medição e análise propostas no método resultando em um valor numérico para cada
uma das dimensões. Espera-se que este valor seja o maior possível. Quanto maior o
valor obtido, maior o sucesso alcançado pelo time.
Os valores encontrados para a dimensão produto, processo e pessoas serão
projetados em um gráfico, formando assim um indicador de sucesso da Sprint,
permitindo ao time o acompanhamento visual dos resultados obtidos em cada Sprint.
Também nesta etapa os valores obtidos foram aplicados ao artefato de
medição para projeção de valores, avaliando assim a capacidade preditiva do modelo.
Por fim, foi realizada a análise dos resultados obtidos e a explicitação das
aprendizagens ao longo do processo.
Etapa 4 – Conclusões e resultados da pesquisa.
Nesta etapa, os resultados da pesquisa foram consolidados, apresentando as
principais decisões tomadas e as limitações da pesquisa.

1.5 Organização do trabalho
Além desta seção, este trabalho de pesquisa segue dividido conforme descrito
abaixo:
Seção 2: Referencial Teórico. Esta seção apresenta os resultados da revisão
da literatura, consolidando os trabalhos base para esta pesquisa, mostrando a
classificação dos fatores de sucesso e métricas encontrados, apresentando o padrão
ISO 15939 e o modelo de regressão linear.
Seção 3: Modelo de solução do problema de pesquisa. São apresentadas as
definições de sucesso do produto, processo e pessoas, a estrutura de medição
proposta utilizando-se do padrão ISO15939 para definição das métricas e a definição
do artefato de medição para a aplicação do modelo de regressão.
Seção 4: Avaliação da Abordagem. Nesta seção descreve-se o contexto no
qual o artefato proposto foi aplicado, a forma de trabalho da empresa, as práticas
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ágeis empregadas, a distribuição do time, os papéis de cada membro do time e o tipo
de produto sendo desenvolvido. Descreve-se também como os atributos medidos
foram coletados, as ferramentas utilizadas neste processo e como os dados coletados
foram submetidos ao artefato de medição proposto, gerando assim o indicador de
sucesso de cada iteração.
Seção 5: Conclusão. Por fim uma análise dos resultados foi realizada para cada
uma das dimensões, apresentando os resultados alcançados, as possíveis melhorias
no artefato utilizado e as considerações e conclusões do autor sobre os resultados
alcançados.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Introdução
Esta seção apresenta trabalhos da literatura, no contexto de desenvolvimento
de software ágil, que analisam fatores que influenciam positivamente o sucesso deste
tipo de projeto e trabalhos referentes ao uso de métricas de software para medir os
diferentes elementos que compõe um projeto de software.
Os resultados obtidos nesses trabalhos servem de base para o estudo aqui
proposto.
Também foram apresentadas nessa sessão trabalhos referentes a padrões de
medição em projetos de software e modelos estatísticos para previsão.

2.2 Sucesso no contexto de software
As definições para sucesso em projetos de desenvolvimento de software não
são um consenso na literatura. Muitos são os fatores que podem definir o sucesso em
projetos de software.
Em um projeto de desenvolvimento de software muitos são os stakeholders do
projeto cujos os interesses variam de acordo com os resultados alcançados pelo
projeto (SIDDIQUE & HUSSEIN, 2016).
Chow e Cao (2011) e Bermejo et al (2014), sugerem que o sucesso de um
projeto de software está relacionado à qualidade (entrega de um bom produto
funcional), escopo (atingir os requisitos solicitados pelo cliente) e ao prazo (entrega
no tempo acordado).
Entretanto outros elementos se apresentam como peças importantes para o
contexto do desenvolvimento de software.
Siddique e Hussein (2016), apontam elementos como satisfação do cliente,
geração de valor ao cliente e geração de oportunidade de novos negócios como
elementos que sugerem o sucesso de projetos ágeis.
Bermejo et al (2014) apontam como elementos importantes para o sucesso de
projetos ágeis, as pessoas, a interação e comunicação frequentes com o cliente, a
configuração do ambiente em favor da interação do time, a cultura da empresa e o
relacionamento com parceiros externos.
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Alguns trabalhos buscaram identificar fatores que são essenciais para o
sucesso do projeto. Em sua pesquisa, Chow e Cao (2011) buscaram identificar e
fornecer informações sobre fatores críticos de sucesso que possam ajudar projetos
de desenvolvimento de software usando métodos ágeis a serem bem-sucedidos. Ou
seja, fatores que precisam estar presentes no contexto do projeto para que o projeto
ágil obtenha sucesso.
A pesquisa foi composta de duas etapas, sendo a primeira baseada em uma
revisão da literatura e a segunda uma pesquisa de campo com 109 projetos de
software.
Foram identificados 12 fatores críticos de sucesso após a análise dos
resultados da revisão da literatura, classificados em fatores organizacionais,
relacionados a pessoas, relacionados ao processo e técnicos.
Com o intuito de validar o resultado desta compilação, os autores realizaram
uma pesquisa com 109 empresas de vários tamanhos e distribuídas em 25 países a
fim de responder se tais fatores são realmente críticos no contexto de projetos ágeis,
qual a relativa importância de cada fator e a influência destes fatores no sucesso de
projetos ágeis de desenvolvimento de software.
Os dados resultantes dessa pesquisa foram submetidos a análises estatísticas
para definir os fatores de sucesso mais importantes.
Dos 12 fatores inicialmente apontados, a pesquisa conclui que 6 são
considerados críticos pelas empresas. Sendo estes, (a) a definição de uma correta
estratégia de entrega, (b) o uso de técnicas de engenharia de software apropriadas
ao contexto ágil, (c) um time altamente capacitado, (d) o uso de um processo de
gestão do projeto apropriado, (e) o ambiente de trabalho amigável a práticas ágeis
para o time, (f) o forte envolvimento do cliente com o projeto.
Sheffield e Lemétayer (2013) seguem um modelo de pesquisa similar no intuito
de identificar fatores que levam ao sucesso em projetos ágeis. Neste sentido os
autores exploram a literatura sobre o assunto e realizam entrevistas locais e
internacionais para identificar tais fatores.
Os fatores encontrados pelos autores foram (a) se o produto criado é utilizado
pelo cliente; (b) se trata de uma necessidade que o cliente solicitou; (c) se tem
qualidade; (d) se o cliente ficou satisfeito; (e) se as funcionalidades estão de acordo
com o solicitado; (f) se o time está satisfeito; (g) e se atendeu o prazo e (h) o custo
esperado.

21

Nota-se que apesar dos trabalhos apresentados por Chow e Cao (2011) e
Sheffield e Lemétayer (2013) seguirem linhas de pesquisas similares, os resultados
apresentados levam a fatores de sucesso totalmente diferentes, o que demonstra a
dificuldade de se conceituar o que é sucesso em um projeto.
Thakurta (2015) segue uma linha de pesquisa diferente, utilizando-se da
análise de formulários de satisfação de clientes aplicados por empresas de tecnologia
da informação (TI) na Índia, para definir como essas empresas definem sucesso na
prática.
Com base na análise dos formulários, o autor chegou a 21 itens usados para
aferir o sucesso em projetos de TI, que foram utilizados como base para um
questionário de pesquisa distribuído para empresas de tecnologia indianas. As
respostas de 183 respondentes foram utilizadas para análise dos dados obtidos.
Como resultado da pesquisa, Thakurta (2015) apresenta os 21 fatores
agrupados nas dimensões relacionamento e gestão, gestão de projeto, escopo e
cronograma e orçamento. Conclui que os fatores apresentados são especificamente
o ponto de vista do usuário, fornecendo assim aos praticantes de projetos ágeis um
guia para avaliar o sucesso em nesse tipo de projeto.
Como resultado desta pesquisa o Quadro 2 apresenta a composição das
contribuições de cada autor. As colunas A1, A2, A3, A4 e A5 representam
respectivamente os autores Chow e Cao (2011), Sheffield e Lemétayer (2013),
Thakurta (2015), Bermejo et al (2014) e Siddique e Hussein (2016).
Nota-se que há pouco compartilhamento de fatores entre os autores,
reforçando a complexidade da definição de que fatores são elementares para o
sucesso em projetos de software.
Thakurta (2015) afirma que o fato do sucesso poder ser medido de inúmeras
formas também significa que muitos projetos são iniciados sem uma definição clara
do que pode ser considerado como sucesso.
Dada a natureza subjetiva do que é sucesso, e a falta de uma definição clara e
precisa sobre o que é sucesso em projetos de software, alguns autores sugerem que
os critérios de sucesso devem ser definidos pelos times no início do projeto.
Siddique e Hussein (2016), sugerem que, criar um ponto de referência no início
do projeto para definir como o projeto será avaliado é um elemento importante para o
alinhamento do time e o estabelecimento do comprometimento com os objetivos do
projeto.

22

Quadro 1- Relação de fatores de sucesso no desenvolvimento ágil
Contribuições

A1 A2 A3 A4 A5
X
Membros do time tem alta competência e expertise
X
Gestores conhecedores de práticas ágeis
X
Gestores que tem estilo de gestão adaptativo
X
Treinamento técnico apropriado para o time
X
Bom relacionamento com o cliente
X
X
Forte participação e comprometimento do cliente
X
Cliente tem autoridade total
X
Disposição do time
X
Time auto organizável e coerente
X
Projetos com times pequenos
X
Projetos com múltiplos times independentes
X
Time está satisfeito
X
Suporte ao cliente
X
Padrões de código previamente definidos
X
Seguir um padrão de projeto simples
X
Produto é utilizado pelo cliente
Trata uma necessidade
X
X
Funcionalidade (escopo)
X
Exatidão dos resultados
X
Desempenho do software
X
X
Qualidade
X
Atividades rigorosas de refatoração de código
X
Conjunto de documentação adequada
X
Testes integrados
X
Regularidade com que o software é entregue
X
Entrega das características mais importantes primeiro
X
Segue um processo de gestão de requisitos ágil
X
Segue um processo de gestão de projetos ágil
X
Segue um processo gestão de configuração ágil
X
Tem um bom mecanismo de monitoramento do progresso
X
Comunicação com encontros presenciais diários
X X X
Aderência ao prazo de entrega (Prazo)
Coordenação/relacionamento com parceiros externos/ terceiros
X X
X
Pessoas
X
Configuração do ambiente em favor da interação do time
X
Cultura da empresa
X
Satisfação do cliente
X
Geração de valor ao cliente
X
Geração de oportunidade de novos negócios
Fonte: Criado pelo autor com base em Chow e Cao (2011), Sheffield e Lemétayer (2013),
Thakurta (2015) e Siddique e Hussein (2016).

Thakurta (2015) também corrobora com essa ideia, indicando que os
stakeholders chaves devem negociar a definição de sucesso antes do início do
projeto.
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Assim, conforme sugere Thakurta (2015), Siddique e Hussein (2016), concluise que o time deve discutir e elencar os elementos e critérios a serem avaliados
durante o projeto para posteriormente poder verificar se o projeto atingiu o sucesso
esperado.

2.3 Métricas de software
No intuito de medir e verificar o sucesso de um projeto ágil, este trabalho
buscou na literatura textos que descrevessem as métricas utilizadas em projeto ágeis
que pudessem ser utilizadas como métricas de sucesso.
Métricas de software é o termo utilizado para descrever um vasto conjunto de
atividades relacionadas à medição em engenharia de software. A métrica pode ser
entendida como um padrão para medir ou avaliar algo, enquanto a medida, resultante
da aplicação da métrica, pode ser definida como uma quantidade, proporção ou
comparação qualitativa de alguma coisa (MUKKER, SINGH E MISHRA, 2014).
Esta seção apresenta os trabalhos relacionados a métricas de software em
projetos ágeis.
2.3.1 Investigação da literatura
Para Padmini, Bandara e Perera (2015), métricas de software podem ser
utilizadas para obter uma ampla variedade de informações. Adotar métricas em
projetos ágeis ajuda a rastrear o progresso do projeto, monitorar a qualidade do
produto e permite uma melhor previsão e gestão do projeto.
Mukker, Singh e Mishra (2014) dizem que o uso de boas métricas deveria
permitir o desenvolvimento de modelos que são eficientes na predição dentro do
contexto de processo e produto de software. Métricas de qualidade são de fato úteis
para identificar defeitos conforme eles ocorrem e expor a necessidade de cumprir com
os requisitos do projeto, prevenindo e evitando o retrabalho em um estágio mais
adiantado do projeto.
Segundo Kupiainen, Mäntylä e Itkonen (2015), métricas são utilizadas todos os
dias para entender, controlar e melhorar o que é feito e como é feito determinado
processo ou produto, para os autores são muitos os benefícios no uso de métricas de
software, tais como a capacidade de prever e melhorar em muitos aspectos os
projetos de software e em geral tomar melhores decisões.
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Downey e Sutherland (2013), informam que a falta de atenção adequada às
métricas pode interferir na capacidade que o time tem de melhorar sistematicamente
e, conforme define o autor, atingir um estado de hiperprodutividade.
Vê-se que o uso de métricas permite rastrear o progresso de um projeto,
acompanhar a qualidade do produto, melhorar a gestão do projeto (PADMINI,
BANDARA E PERERA, 2015), identificar defeitos do processo e do produto
(MUKKER, SINGH E MISHRA, 2014), acompanhar a produtividade do time (DOWNEY
& SUTHERLAND, 2013), e sobre tudo melhorar a capacidade preditiva para um
projeto (PADMINI, BANDARA E PERERA, 2015), (KUPIAINEN, MANTYLA E
ITKONEN, 2015) e (MUKKER, SINGH E MISHRA, 2014).
Se devidamente medidas, tais métricas podem ser usadas para melhorar a
próxima iteração nos processos de desenvolvimento ágil de software (PADMINI,
BANDARA E PERERA, 2015).
Apesar de existirem várias métricas que o time de um projeto ágil pode seguir
para medir o progresso do projeto, sugere-se que o time ágil deve determinar quais
das métricas são mais importantes (MUKKER, SINGH E MISHRA, 2014).
Nesse sentido, cabe ao time determinar que métricas utilizar para medir o que
consideram como sucesso do projeto.
No intuito de identificar métricas que possam ser utilizadas em projetos ágeis,
inúmeros trabalhos de pesquisa foram elaborados.
Padmini, Bandara e Perera (2015) questionam quais são as métricas mais
importantes e seu uso em projetos baseados em desenvolvimento ágil, tendo
realizado uma pesquisa com empresas que se utilizam dessa abordagem e de
entrevistas com especialistas nessas abordagens.
Como resultado das pesquisas Padmini, Bandara e Perera (2015) sugerem 10
métricas, usadas por mais de 77% dos participantes de sua pesquisa, para uso em
projetos ágeis, e as classificam como métricas de qualidade do produto, composta
pelo tempo de correção de bug (MPRD17), cobertura de testes unitários (MPRD2) e
índice de severidade de defeitos (MPRD11), métricas de produtividade do time,
composta por velocidade (MPRC28), capacidade de trabalho (MPES1), burndown da
Sprint (MPRC2), porcentagem de trabalho adotado (MPRC21), e porcentagem de
trabalho criado (MPRC20), e previsibilidade, composta por entrega no prazo (MPRC7)
e fator foco (MPRC9).
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Além das métricas indicadas os autores apontam ainda o uso da regra do dedão
para cima (positivo) como uma ferramenta para medir a satisfação do usuário ao final
da iteração, e o uso de pesquisas de satisfação do cliente (MPES6) para indicar o
quão bom foram os resultados obtidos naquela iteração.
A coluna A1 do quadro apresentado no Apêndice A indica as métricas
apontadas pelos autores.
No contexto de métricas ágeis, Kupiainen, Mäntylä e Itkonen (2015), realizaram
uma revisão sistemática da literatura e chegaram a 25 métricas que tem alta
ocorrência nos artigos pesquisados e um alto fator de importância, ou seja, são as
métricas mais utilizadas e que demostram resultados em sua utilização. Para dar uma
visão mais geral das métricas, os autores classificaram o conjunto de métricas em três
classes, produto, processo e recursos.
Por processo entende-se uma coleção de artefatos de software relacionados,
por produto entende-se os artefatos, documentos ou entregas resultantes de um
processo de software e recursos como as entidades necessárias pelo processo de
software (KUPIAINEN, MANTYLA E ITKONEN, 2015). Ou seja, o processo de
software utiliza-se de recursos para gerar produtos de software.
Embora a categorização apresentada pelos autores não seja rígida, podendo
ser organizada de outras maneiras, dependendo do ponto de vista que se avalia a
métrica, ela demonstra uma forma de medir elementos importantes dentro do contexto
de desenvolvimento de software.
As métricas observadas neste estudo estão sinalizadas na coluna A2 do quadro
apresentado pelo Apêndice A.
Utilizando-se de uma revisão sistemática da literatura, Mukker, Singh e Mishra
(2014) apresentam métricas ligadas a processos de desenvolvimento ágeis. Essa lista
independe do método ágil utilizado, e serve como base para medição em projetos
ágeis.
Em comum com os autores citados aparecem métricas como satisfação do
cliente (MPES6), medido através de questionários a fim de cada iteração, velocidade
(MPRC28), número de defeitos encontrados na fase de testes (MPRD5) e pelo cliente
(MPRD4), funcionalidades testadas e entregues (MPRC14) e densidade de defeitos
(MPRD7).
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Os autores classificam essa lista de métricas em métricas de negócio, métricas
básicas, métricas de qualidade, métricas de produto e métricas de processo, mas não
descrevem como chegaram a essa classificação.
Nota-se aqui algumas semelhanças com outros autores, onde métricas
relacionadas a produto e processo também foram citadas.
Segundo Mukker, Singh e Mishra (2014) métodos ágeis podem ser aplicados a
grandes e pequenos projetos, e a qualidade do produto gerado aumenta à medida que
a medição se utiliza de métricas de qualidade.
As métricas apresentadas nesse trabalho estão marcadas na coluna A3 do
quadro disponível no Apêndice A.
Pegoraro (2014) apresenta em sua pesquisa um conjunto de 29 métricas
obtidas através de uma revisão sistemática da literatura e de uma pesquisa em campo
para identificar as métricas utilizadas por empresas de software. Juntamente com a
pesquisa sobre métricas a autora propõe um modelo de medição para ser aplicado
em projetos ágeis.
Desta forma, a revisão da literatura foi consolidada pela pesquisa de campo,
permitindo a definição do modelo de medição proposto.
Este trabalho apresenta muitas métricas em comum com os demais autores,
tais como velocidade do time (MPRC28), uso de burndown chart da iteração (MPRC2),
cobertura de testes automatizados (MPRD2), defeitos encontrados na fase de teste
(MPRD5) e pelo cliente (MPRD4), dívida técnica (MPRC6), entre outras.
O agrupamento de métricas em categorias é importante para saber quais os
aspectos sobre o desenvolvimento de software estão sendo avaliados (PEGORARO,
2014). Neste sentido a autora sugere a classificação dessas métricas em 4 categorias,
processo, qualidade, organizacional e equipe.
Tais métricas somam-se às métricas encontradas por este trabalho disponíveis
no Apêndice A, coluna A4.

2.3.2 Análise e classificação das métricas encontradas.
A investigação da literatura realizada neste trabalho apresentou métricas
utilizadas em projetos de desenvolvimento de software ágil agrupadas em classes ou
dimensões. Cada autor seguiu uma forma de classificar as métricas apresentadas.
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Com base nos valores declarados pelo movimento ágil, e analisando os
agrupamentos declarados por cada autor apresentados anteriormente, propõe-se
uma organização para métricas encontradas.
O manifesto ágil (BECK, 2001) define os valores do desenvolvimento de
software ágil. O Quadro 2 apresenta esses valores e a área com a qual cada um se
relaciona.
Quadro 2- Valores Ágeis
Id.
Valor
V1
Indivíduos e iterações mais que processos e ferramentas
V2
Software em funcionamento mais que documentação
abrangente
V3
Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos
V4
Responder às mudanças mais que seguir um plano
Fonte: Criado pelo autor com base em BECK, 2001

Relação
Pessoas
Produto
Pessoas
Processo

Cada valor definido no manifesto ágil relaciona-se com uma área específica,
sendo que nos itens V1 e V3 as pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento
são os elementos mais importantes.
Abrahamsson et al (2002) apontam que o movimento ágil enfatiza o
relacionamento entre desenvolvedores e o cliente.
Kupiainen, Mäntylä e Itkonen (2015) utilizam a descrição recurso para se dirigir
a métricas relacionadas a pessoas em seu trabalho. Já Pegoraro (2014) utiliza o termo
equipe para tratar de métricas de pessoas.
No item V2, há uma relação direta com o produto sendo criado. Abrahamsson
et al (2002), reforçam que o objetivo vital do time é entregar continuamente software
testado e funcionando.
Kupiainen, Mäntylä e Itkonen (2015), Pegoraro (2014) e Mukker, Singh e Mishra
(2014) utilizam explicitamente o termo produto como agrupamento de métricas
relacionados ao produto de software sendo gerado.
Segundo Abrahamsson et al (2002), o time de desenvolvimento é composto de
desenvolvedores e representantes do cliente e deve ser competente e autorizado a
considerar possíveis ajustes nas necessidades que apareçam durante o processo de
desenvolvimento. Neste sentido, o item V4 relaciona-se ao processo de
desenvolvimento. Um processo aberto a mudanças permite que o time chegue ao
produto desejado pelo cliente.
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Kupiainen, Mäntylä e Itkonen (2015), Pegoraro (2014) e Mukker, Singh e Mishra
(2014) utilizam o agrupamento processo para tratar de métricas relacionadas ao
processo de software.
Considerando os valores do manifesto ágil, que dirige as práticas ágeis
adotadas no desenvolvimento de software, e sua orientação a pessoas, produto e
processo, e ainda que os autores citados de alguma forma classificam as métricas
encontradas dentro dessas categorias, e que as métricas que aparecem em
categorias diferentes apresentadas pelos autores podem ser reclassificadas dentro
dessas três categorias, este trabalho adotou a classificação produto, processo e
pessoas para agrupar as métricas encontradas.
A análise dos resultados alcançados por cada autor possibilitou compilar um
conjunto de métricas relacionadas a projetos ágeis. Este conjunto parte da pesquisa
feita na literatura científica e da observação do uso de métricas por empresas que
fazem uso dessas abordagens.
O Apêndice A apresenta a consolidação das métricas reportadas indicando a
contribuição de cada autor. O quadro foi classificado pela relação de cada métrica
com o produto, processo e pessoas, seguindo o padrão de classificação definido
anteriormente.
A coluna código, identifica de maneira única cada métrica. A coluna métrica
representa a métrica usada, que é descrita, quando necessário, pela coluna descrição.
O bloco de autores é representado pelos itens A1, A2, A3 e A4, relacionados
respectivamente aos autores Padmini, Bandara e Perera (2015), Kupiainen, Mäntylä
e Itkonen (2015), Mukker, Singh e Mishra (2014) e Pegoraro (2014).

2.4 Medição em processos de software

2.4.1 Modelos de qualidade
Com o objetivo de classificar, organizar e permitir o planejamento do que se
deseja medir muitos modelos de qualidade foram criados ao longo dos anos.
Um modelo de qualidade é o conjunto de características, e relacionamentos
entre elas que fornece a base para especificação e avaliação dos requisitos de
qualidade (ISO/IEC IS 9126-1, 2003).
Para Miguel, Mauricio e Rodrígues (2014) o uso de modelos é uma maneira
aceitável de suportar o gerenciamento da qualidade de produtos de software.
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Miguel, Mauricio e Rodrígues (2014) apresentam uma linha histórica dos
modelos de qualidade criados. Entre os padrões citados os autores consideram como
os seis mais importantes Call et al em 1977, Boehm et al em 1978, FURPS em 1992,
Dromey model em 1995, ISO 9126-1 em 2001 e suas extensões para métricas
externas, denominada ISO 9126-2 em 2003, métricas internas, denominado ISO
9126-3 em 2003 e qualidade em uso, representada pela ISO 9126-4 em 2004. Em
2007 uma atualização foi realizada e a norma ISO 25010 foi criada.
Miguel, Mauricio e Rodrígues (2014) ressaltam a utilização da norma ISO 9126
como base para muitos modelos personalizados nascidos de necessidades
específicas de empresas e da indústria do software.
O modelo de qualidade ISO 9126 categoriza os atributos de qualidade de
software em seis características (funcionalidade, confiabilidade, usabilidade,
eficiência, manutenibilidade e portabilidade) as quais são, por sua vez, subdivididas
em sub características. As sub características podem ser medidas por meio de
métricas externas e internas.
O modelo ISO 9126 não apresenta o modelo de qualidade além do nível de sub
características. Neste sentido Abran et al (2007) propõe o uso da ISO/IEC 15939 para
mapear o modelo de qualidade. A ISO 15939 foi introduzida para ajudar na
determinação do que precisa ser especificado durante o planejamento, execução e
avaliação da qualidade de software.
Nesse trabalho, Abran et al (2007) se baseia nas métricas trazidas pela norma
ISO 9126 para mapear tais métricas no modelo de medição de informação proposto
na ISO 15939, permitindo assim a estruturação da coleta de dados, a preparação de
dados e a análise dos dados coletados.
Uma das principais contribuições do trabalho de Abran et al (2007) foi mostrar
como estruturar a coleta, definir a preparação dos dados e por fim definir a análise
dos dados a partir de métricas.
Dado o conjunto de métricas ágeis levantadas na sessão anterior deste
trabalho, faz sentindo aplicar o padrão de medição ISO 15939 para definir, estruturar
e planejar as métricas a serem utilizadas por este trabalho.

30

2.4.2 Padrão de medição ISO/IEC 15939
O padrão ISO/IEC 15939 apresenta as atividades e tarefas necessárias para
identificar, definir, selecionar, aplicar e melhorar a medição em projetos ou na
estrutura de medição da organização (ISO/IEC 15939, 2009).
Segundo Miguel, Mauricio e Rodrígues (2014), também fornece definições para
termos relacionados a medição comumente utilizados na indústria de sistemas e
software.
O padrão ainda propõe um modelo de medição de informação como um
template, que descreve uma estrutura para análise e medição quantitativa, partindo
da necessidade de informação até chegar nos atributos a serem medidos.
A Figura 1 mostra a representação do modelo de medição de informação
apresentado no padrão ISO 15939. O modelo de medição de informação descreve
como atributos são quantificados e convertidos em indicadores que serão a base para
tomada de decisão. Este modelo ajuda a determinar o que precisa ser definido durante
o planejamento, execução e avaliação da medição.
Figura 1 - ISO15939 - Modelo de medição de informação

Fonte: Traduzido pelo autor com base na ISO15939
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O padrão define alguns conceitos:
Entidade: Uma entidade é definida como um objeto (produto, processo, projeto
ou recurso) que pode ser caracterizado pela medição de seus atributos. Uma entidade
deve ter uma ou mais propriedades de interesse para se chegar à informação
necessária.
Atributo: Um atributo é uma propriedade de uma entidade que possa ser
distinguida quantitativa ou qualitativamente por seres humanos ou processos
automatizados. Uma entidade possui inúmeros atributos, sendo selecionados
somente os atributos de interesse para atender a necessidade de informação do
usuário.
Medida Base: Uma medida base é definida em termos de um atributo e seu
método de quantificação. Basicamente é uma variável na qual um valor é atribuído.
Uma medida base captura informação sobre um único atributo. A coleta de dados
consiste em atribuir valores às medidas bases selecionadas.
Método de Medição: É definido por uma sequência lógica de operações usadas
na quantificação de um atributo de acordo com uma determinada escala. Tais
operações podem envolver a contagem de ocorrências ou observações de passagem
do tempo.
Medida Derivada: Uma medida derivada é obtida em função de duas ou mais
medidas bases. Elas capturam informações sobre mais de um atributo ou mesmo
atributo de múltiplas entidades.
Função de medição: Um algoritmo ou função de cálculo executado para
combinar duas ou mais medidas bases.
Indicador: É uma medida que fornece uma estimativa ou avaliação de atributos
específicos derivados de um modelo de análise no que diz respeito às necessidades
de informações.
Modelo de análise: Definido por um algoritmo ou função de cálculo associado
a um critério de decisão.
Critério de decisão: São limites numéricos ou metas usadas para determinar a
necessidade de uma ação ou investigação mais detalhada, ou ainda, descrever o nível
de confiança em um dado resultado. O critério de decisão ajuda a interpretar os
resultados da medição.
Dado o modelo apresentado na Figura 1, uma necessidade de informação é
identificada e a partir deste ponto, as entidades e os atributos que serão medidos são
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identificados para chegar às medidas bases. Os valores de duas ou mais medidas
bases servem de insumo para uma fórmula, ou função de medição, para produzir uma
medida derivada. Estas medidas derivadas são usadas no modelo de análise para
chegar a um indicador quantificável. Este indicador é então interpretado utilizando-se
o modelo de análise para atender a necessidade de informação.
Esta pesquisa usa como base o padrão apresentado na ISO15939 para propor
o método de medição de sucesso de cada iteração.
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2.5 Modelo de regressão linear
Durante o processo de desenvolvimento ágil, é comum a necessidade de
identificar se o projeto está caminhando no sentido desejado ou não. Devido à
natureza das abordagens ágeis, nem sempre ter uma visão global do andamento do
projeto é uma tarefa trivial, deixando stakeholders que não fazem parte do time ou que
não estão necessariamente envolvidos com projetos ágeis, desconfiados sobre a
capacidade do projeto atingir os resultados desejados.
Dado o contexto deste trabalho, onde indicadores de sucesso foram medidos e
quantificados, poder prever o comportamento desses indicadores para as próximas
iterações torna-se de grande valia para a tomada de decisões e a melhora da
visibilidade do andamento do projeto.
Observando-se o modelo de processo Ágil, vê-se claramente que a melhoria
contínua do processo é buscada a cada iteração. Nota-se que o ciclo PDCA (Plan-DoCheck-Act) serve direta ou indiretamente como base deste tipo de processo. Neste
sentindo, todo o modelo Ágil é otimizado para buscar a cada iteração obter resultados
melhores que a iteração anterior. Neste sentido, utilizar um modelo de precisão linear
pode ajudar a avaliar essa melhoria contínua.
O método estatístico que apresenta a capacidade de prever o comportamento
futuro de determinada variável é denominado modelo de regressão linear.
Esta sessão descreve o modelo de regressão linear, suas equações e como
interpretá-las no sentido de prever o comportamento de variáveis.
2.5.1 História da regressão linear
Segundo Sousa e Schivani (2015), a regressão linear é uma ferramenta
estatística para relacionar duas variáveis, assim pode-se estimar o valor de uma a
partir do valor da outra. Para tanto faz-se necessário encontrar a função que melhor
se ajusta a um conjunto de valores.
O primeiro a usar a expressão regressão foi o inglês Francis Galton (18221911). Em sua palestra Leis Típicas da Hereditariedade do Homem de 1877, expôs
seu interesse em quantificar as relações entre características físicas de pais e filhos.
Seu objetivo era encontrar um método para prever as medidas os filhos com base nas
medidas dos pais (SOUSA E SCHIVANI, 2015).
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2.5.2 O modelo de regressão linear
Reis (2008) informa que o modelo de regressão linear pressupõe a relação de
causa e efeito entre duas varáveis, X e Y, na qual a variação de X implica na variação
de Y. Desta forma, o primeiro passo é determinar se essa relação existe e não é
meramente acidental.
Segundo Reis (2008), o gráfico de dispersão ajuda a identificar se existe
alguma relação entre as variáveis e qual a equação mais apropriada para descrever
a relação.
A Figura 2 mostra os tipos de gráficos de dispersão de uma relação linear
positiva (a), uma relação linear negativa (b) e uma relação não linear (c).
O modelo de regressão linear tem a capacidade de prever o comportamento
futuro das variáveis medidas, desta forma, este trabalho pretende usar este modelo
estatístico para prever o comportamento dos indicadores de sucesso medidos,
permitindo assim definir o se o projeto está seguindo no caminho do sucesso ou não.
Segundo Reis (2008), a expressão (1) descreve matematicamente a relação
entre duas variáveis.

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 + 𝑒

(1)

Onde:
•

Y representa a variável dependente;

•

X representa a variável independente;

•

(e) representa o resíduo que inclui outros fatores ou erros;

•

(a) é uma constante que representa a intersecção da reta com o eixo
vertical e (b) o declive da reta.
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Figura 2 - Relações Lineares

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Reis (2008).

Cada valor observado para a variável dependente pode ser encontrado a partir
de um efeito constante de (a), do efeito da variável dependente bX e do efeito da
variável residual (e) que impede a existência de uma relação linear perfeita entre X e
Y. Ao se ajustar uma reta de regressão entre os pontos, a relação linear torna-se
perfeita pois os efeitos da variável residual são anulados. Desta forma a reta ajustada
Ya terá a forma matemática representada pela equação (2) (REIS, 2008).

𝑌𝑎 = 𝑎 + 𝑏𝑋

(2)
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O método dos mínimos quadrados permite ajustar uma linha reta aos dados
observados de modo que seja minimizado o somatório do quadrado das distâncias
entre os valores observados e a reta ajustada (REIS, 2008).
Na Figura 3 pode se ver o fator residual (e) representado pela distância entre o
ponto original e o ponto ajustado.

Figura 3 - Desvios entre valores observados e ajustados

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Reis (2008).

Desta forma para cada valor de Xi teremos dois valores para Y, o valor
observado Yi e o valor ajustado Yai, sendo a diferença entre os dois, o efeito residual
(e).
Segundo Reis (2008), o objetivo da aplicação deste método é ajustar uma reta
que minimize o somatório do quadrado dos resíduos ei, isto é, encontrar valores para
as constantes a e b que tornem este somatório mínimo.
Para encontrar os valores de a e b, Reis (2008) descreve as fórmulas (3) e (4)
respectivamente.

𝑎=

∑ 𝑌𝑖
𝑛

−𝑏

∑ 𝑋𝑖
𝑛

̅𝑖 − 𝑏𝑋̅𝑖
ou 𝑎 = 𝑌

(3)

Na qual a é a média da variável Y menos b multiplicado pela média da variável
X.

𝑏=

𝑛 ∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 −∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖
𝑛 ∑ 𝑋𝑖2 −(∑ 𝑋𝑖 )2

(4)

Na qual b é o número de ocorrências multiplicado pela somatória de X
multiplicado por Y menos a somatória de X multiplicado pela somatória de Y, divididos
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pelo número de ocorrências multiplicado pela somatória de X2 menos o quadrado da
somatória de X.
Não faz parte do escopo deste trabalho demonstrar a forma como chegou-se
às fórmulas acima, mas sim como aplicá-las no contexto deste trabalho.
Segundo Reis (2008), o coeficiente a corresponde ao valor da variável
dependente Y, quando a variável independente X for nula. Desta forma, quando X for
igual a zero, Y será igual ao coeficiente a. Por esta razão o coeficiente a é denominado
uma constante.
O coeficiente b corresponde ao declive da reta. Se o valor for positivo, o declive
será positivo, e quanto maior seu valor mais acentuado será o declive.
O coeficiente b representa a variação esperada da variável dependente Y para
cada unidade de variação da variável independente X. Assim, se Y representa as
vendas de um produto, X as despesas de publicidade do mesmo produto e b=8,0, logo
para cada R$1,00 investido em publicidade, as vendas aumentarão R$8,00.
Uma vez determinados os coeficientes a e b, a equação (2) poderá ser utilizada
para determinar estimativas futuras de Y substituindo-se os coeficientes a e b pelos
valores encontrados e X pelo próximo valor estimado de X.
Desta forma, o objetivo da regressão é obter um modelo matemático que
melhor se ajuste aos valores observados de Y em função da variação de X.
2.5.3 Coeficiente de determinação
Para determinar a qualidade do ajuste realizado pelo método anterior, Reis
(2008) sugere o uso do coeficiente de determinação, também conhecido como R 2.
Para se chegar a essa medida faz-se necessário calcular o desvio total e a
variação total.
O desvio total é definido pela diferença entre uma determinada observação Yi
e o valor médio de Y e decompõe-se em desvio explicado, ou a diferença entre o valor
ajustado de Yi e o Y médio, e o desvio não explicado, ou a diferença entre o valor
observado de Yi e seu valor ajustado pela reta Yia. A Figura 4 apresenta como esses
valores são observados no gráfico.
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Figura 4 - Decomposição do desvio total

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Reis (2008)

Assim, conforme Reis (2008), o desvio total é definido pela soma do desvio
explicado e desvio não explicado. A expressão (5) define a equação do desvio total.
𝑌𝑖 − 𝑌̅ = (𝑌𝑖𝑎 − 𝑌̅) + (𝑌𝑖 − 𝑌𝑖𝑎 )

(5)

Segundo Reis (2008), tomando-se todas as observações do diagrama de
dispersão e calculando-se os quadrados dos desvios obtém-se a variação total,
descrita pela equação (6).
∑(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2 = ∑(𝑌𝑖𝑎 − 𝑌̅)2 + ∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖𝑎 )2

(6)

A variação total corresponde ao somatório, para todas as observações, do
quadrado dos desvios totais, sendo decomposta pela soma de duas parcelas: a
variação explicada pela reta e a variação não explicada, ou residual (REIS, 2008).
O coeficiente de determinação define o poder explicativo da equação de
regressão, simbolizada por R2, e interpretada como a proporção de variação de Y
explicada pela variável X.
A equação (7) apresenta a fórmula para o cálculo de R 2. A variação de Y
explicada pela variável independente ficará entre 0 e 1.

𝑅2

=

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑌
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑌

=

∑(𝑌𝑖𝑎 −𝑌̅)2
∑(𝑌𝑖 −𝑌̅)2

(7)

Segundo Reis (2008), uma relação linear estrita entre duas variáveis evidenciase através de um valor alto de R2. Valores de R 2 próximos de 1 indicam que o modelo
proposto é adequado para descrever a relação estudada.
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Assim, pode-se concluir que quanto maior o valor de R 2, mais confiável será a
previsão sendo realizada.
2.6 Considerações finais
Esta seção apresentou uma revisão dos artigos que servirão de base para este
trabalho.
Chow e Cao (2011), Sheffield e Lemétayer (2013) e Thakurta (2015) contribuem
apresentando fatores que contribuem para o sucesso de projetos que utilizam
métodos ágeis e serviram de base para seleção de métricas que permitam medir o
sucesso do projeto.
Os autores Padmini, Bandara e Perera (2015), Kupiainen, Mäntylä e Itkonen
(2015), Mukker, Singh e Mishra (2014) e Pegoraro (2014) contribuem com trabalhos
cujos resultados apresentaram as principais métricas observadas na prática do
desenvolvimento ágil, permitindo selecionar métricas comuns aos projetos ágeis.
O padrão de medição ISO/IEC 15939 foi utilizado com base para propor uma
estrutura de medição, que, a partir de atributos selecionados permite gerar um
indicador de sucesso em projetos ágeis.
Foi apresentado também o modelo de regressão linear com base em Reis
(2008), e a maneira como será utilizado para, a partir dos indicadores gerados, prever
o comportamento das iterações seguintes, permitindo ao time do projeto ter uma visão
do andamento do projeto.
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3 MODELO DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA
Para este estudo, foram compilados fatores de sucesso e métricas em relação
ao produto, processo de software e ao relacionamento dos indivíduos envolvidos com
o processo de desenvolvimento de software.
Nesta seção, são apresentadas como as contribuições de cada autor foram
utilizadas para compor o indicador de sucesso proposto neste estudo e realizar a
previsão desses indicadores.
3.1 Sucesso do produto
Em relação ao produto, Padmini, Bandara e Perera (2015), Pegoraro (2014),
Mukker, Singh e Mishra (2014) e Kupiainen, Mäntylä e Itkonen (2015) utilizam-se de
métricas (Apêndice A) relacionadas ao número de defeitos encontrados no produto
entregue para medir a qualidade do produto. Dado o grande número de ocorrências
de métricas relacionadas aos defeitos considerou-se para este trabalho, que o
sucesso do produto entregue está relacionado ao número de defeitos encontrados
durante as fases de testes e aceitação.
Neste contexto, este trabalho usará como medidas base o número de defeitos
encontrados na fase de testes (MPRD5), sugerido por Pegoraro (2014) e Kupiainen,
Mäntylä e Itkonen (2015) e o número de defeitos encontrados pelo cliente (MPRD4),
após a entrega do produto pelo time de desenvolvimento, sugerido por Pegoraro
(2014), Mukker, Singh e Mishra (2014) e Kupiainen, Mäntylä e Itkonen (2015).
A equação (3.1) é sugerida por Kupiainen, Mäntylä e Itkonen (2015) para indicar
o índice de qualidade do produto, sendo a relação entre o número de defeitos
encontrados pelo cliente (NDC) e o número total de defeitos encontrados,
representado pela soma de NDC e o número de defeitos encontrados na fase de
testes (NDT).
𝑁𝐷𝐶

𝐼𝑄𝑝𝑟𝑑 = 1 − ((𝑁𝐷𝑇+𝑁𝐷𝐶))

(3.1)

Com base no padrão ISO/IEC 15939, a Tabela 1 apresenta o artefato que
estrutura a medição proposta para chegar ao indicador de sucesso do produto.
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Tabela 1 – Modelo de medição para o sucesso do produto.
Necessidade de Informação Nível do sucesso do produto gerado
Conceito Mensurável

Sucesso do produto

Entidades relevantes

Defeitos
Defeitos encontrados nos testes

Atributo

Defeitos encontrados pelo cliente
Número de defeitos encontrados pelo time durante testes
unitários.

Medida Base

Número de defeitos encontrados pelo cliente
Registro de cada defeito encontrado na fase de testes pelo
time

Método de medição

Cliente abre uma tarefa para correção do defeito
encontrado.

Medida Derivada

Relação entre o número de defeitos encontrados pelo
cliente e o número total de defeitos encontrados pelo time
na fase de testes

Função de medição

𝐼𝑄𝑝𝑟𝑑 = 1 − (

𝑁𝐷𝐶
)
(𝑁𝐷𝑇 + 𝑁𝐷𝐶)

Indicador

Índice de qualidade do produto

Modelo de análise

Quanto maior o valor encontrado, mais próximo do sucesso
do produto gerado.

Critério de aceite

Valores acima de 0,8 serão considerados adequados.
Valores abaixo deverão ser analisados pelo time.

Fonte: Criado pelo autor com base no padrão ISO/IEC 15989.

3.2 Sucesso do processo
Ao

analisar

os

fatores

de

sucesso

relacionados

ao

processo

de

desenvolvimento apresentados no Quadro 2, nota-se que para se obter sucesso no
processo de software, deve-se ter atividades ligadas à estrutura do produto de
software, como refatoração, testes integrados e documentação, atividades ligadas à
gestão de requisitos, projeto e configuração, encontros presenciais diários para
comunicação entre os elementos do time, e garantir a regularidade das entregas,
monitoramento do progresso e entrega no prazo.
Avaliando as métricas relacionadas ao processo de desenvolvimento no
Apêndice A, nota-se que as métricas mais citadas tratam principalmente do controle
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de escopo e prazo. Métricas como funcionalidades entregues e testadas, o uso do
gráfico burndown para avaliar o planejado e realizado, o tempo que uma história leva
para ser completada (lead time), as estimativas de esforço em pontos de história e
tempo se destacam com métricas mais utilizadas.
Nesse contexto, este trabalho considera como sucesso do processo a
capacidade do time em entregar o que foi prometido no prazo estipulado, e para isso
selecionou-se como medidas base o número de funcionalidades testadas e entregues
(MPRC14), citada por Kupiainen, Mäntylä e Itkonen (2015), Mukker, Singh e Mishra
(2014) e Pegoraro (2014), o número de funcionalidades planejadas (MRPRC15), a
estimativa de tempo para a iteração e o tempo em horas consumidos (MPRC16).
No início de cada iteração são planejadas as funcionalidades a serem
entregues. A relação entre o número de funcionalidade entregues e testadas (NFE) e
o número de funcionalidades planejadas (NFP) representa o índice de entrega,
indicando se o time atendeu ou não os objetivos de entregas da iteração. O índice é
descrito pela equação (3.2).
𝑁𝐹𝐸

𝐼𝑒 = (𝑁𝐹𝑃)

(3.2)

Da mesma forma, medir o tempo que funcionalidade consumiu dentro da
iteração permite identificar se as entregas estão consumindo mais ou menos tempo
que o planejado. Assim, a relação entre o número de horas previstas (NHP) para a
iteração e o número de horas realizadas (NHR) indica se o time atendeu ou não os
objetivos planejados dentro do tempo previsto.
A equação (3.3) apresenta o cálculo do índice de horas consumidas (Ihc). A
relação entre NHR e NHP definirá se o consumo foi maior ou menor que o esperado.
𝑁𝐻𝑅

𝐼ℎ𝑐 = 𝑁𝐻𝑃

(3.3)

Assim, o indicador de qualidade do processo (IQprc), é composto por estes dois
índices, cada qual equivalendo a metade da nota. A equação (3.4) apresenta a fórmula
final para o cálculo do indicador de sucesso do processo.

𝐼𝑄𝑝𝑟𝑐 = (𝐼𝑒 ∗ 0,5) + (𝐼ℎ𝑐 ∗ 0,5)

(3.4)

O artefato que traz a estrutura de medição para determinar o sucesso do
processo é apresentado na Tabela 2 e especifica os elementos necessários para a
atividade de medição.
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Tabela 2 - Modelo de medição do sucesso do processo
Necessidade de Informação Nível do sucesso do processo
Conceito Mensurável

Sucesso do processo

Entidades relevantes

Funcionalidade, Recursos
Funcionalidades planejadas

Atributo

Funcionalidades entregues
Horas previstas para a iteração
Horas consumidas na iteração
Número de funcionalidades planejadas

Medida Base

Número de funcionalidades entregues
Número de horas previstas
Número de horas consumidas

Método de medição

Extração de dados das ferramentas utilizadas pelo time
para registro de funcionalidades e horas trabalhadas.
Relação entre o número de funcionalidade entregues e o

Medidas Derivadas

número de funcionalidades planejadas para a Sprint.
Relação entre o número de horas consumidas e o número
de horas previstas.

Função de medição

𝐼𝑄𝑝𝑟𝑐 = ((

𝑁𝐹𝐸
𝑁𝐻𝑅
) ∗ 0,5) + ((
) ∗ 0,5)
𝑁𝐹𝑃
𝑁𝐻𝑃

Indicador

Índice de qualidade do processo

Modelo de análise

Quanto maior valor encontrado, mais próximo do sucesso
do processo realizado.

Critério de aceite

Espera-se valores superiores a 0,8

Fonte: Criado pelo autor com base no padrão ISO/IEC 15989.
3.3 Sucesso do relacionamento entre as pessoas do projeto
Um dos fatores relacionados a projetos ágeis são as pessoas e o
relacionamento entre elas no projeto. Ao analisar os fatores de sucesso relacionados
a pessoas, a capacitação do time, o apoio da gestão e da organização, a capacitação
e participação do cliente, e a forma como o time é organizado e distribuído são postos
como fatores de sucesso importantes.
Entretanto ao avaliar as métricas relacionadas a pessoas, medir o desempenho
das pessoas, a motivação do time e a satisfação do cliente se destacam.
Dado o contexto no qual o estudo de caso deste trabalho se dará, considerase que o time e a organização são capacitados para gerir um projeto ágil, e desta
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forma, optou-se por utilizar a motivação do time (MPES3) e a satisfação do cliente
(MPES6) como elementos de sucesso no que tange ao relacionamento entre as
pessoas no time.
A motivação da equipe, sugerida por Pegoraro (2014), é medida pela avaliação
de cada membro sobre seu grau de motivação. Cada indivíduo atribui uma nota de 1
a 5 indicando seu grau de motivação com o projeto, sendo que 1 indica baixa
motivação e 5 muito motivado. A equação (3.5) apresenta o índice de motivação do
time.
𝐼𝑀𝑇𝑖𝑚𝑒 =

∑ 𝐴𝑣𝑎𝑙𝑀𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜
( 𝑛
)
𝑛

5

(3.5)

Da mesma forma é solicitado ao cliente, que avalie numa escala de 1 a 5 a sua
satisfação com o resultado da iteração. A equação (3.6) apresenta o índice de
satisfação do cliente.
𝐼𝑆𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = (

𝐴𝑣𝑎𝑙𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
)
5

(3.6)

O índice de qualidade da dimensão pessoas é representado pela soma dos
índices de motivação do time e da satisfação do cliente, sendo que cada um equivale
a 50% do índice final. A equação (3.7) sintetiza o índice de qualidade da dimensão
pessoas.
𝐼𝑄𝑃𝑒𝑠 = (𝐼𝑀𝑇𝑖𝑚𝑒 ∗ 0,5) + (𝐼𝑆𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 0,5)

(3.7)

A Tabela 3 apresenta o artefato que descreve a estrutura de medição proposta
para determinar o indicador de sucesso do relacionamento entre as pessoas do
projeto.
No Quadro 3 são apresentadas as métricas selecionadas por este trabalho de
acordo com os autores. As colunas A1, A2, A3 e A4 representam respectivamente em
Padmini, Bandara e Perera (2015), Kupiainen, Mäntylä e Itkonen (2015), Mukker,
Singh e Mishra (2014) e Pegoraro (2014). A coluna autor representa os elementos
utilizados neste trabalho.
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Tabela 3 - Modelo de medição de sucesso de pessoas
Necessidade de Informação Nível do sucesso do relacionamento entre pessoas
Conceito Mensurável
Sucesso em relação a pessoas
Entidades relevantes
Atributo

Medida Base

Time, Cliente
Satisfação do Cliente
Motivação do Time
Avaliação da satisfação do cliente
Média da avaliação da motivação do time
Product owner dá uma nota entre 1 e 5 em relação a sua

Método de medição

satisfação
Time registra sua nota de motivação com os resultados
alcançados entre 1 e 5.

Medida Derivada

Média de notas do time mais a nota do cliente, sendo que
cada nota tem o mesmo peso.

𝐼𝑄𝑃𝑒𝑠 = (𝐼𝑀𝑇𝑖𝑚𝑒 ∗ 0,5) + (𝐼𝑆𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 0,5)

Função de medição
Indicador

Índice de qualidade do relacionamento entre pessoas

Modelo de análise

Quanto maior o valor encontrado, mais próximo do
sucesso.

Critério de aceite

Os valores encontrados devem ser superiores 0,8

Fonte: Criado pelo autor com base no padrão ISO/IEC 15989.
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Quadro 3 - Relação de métricas selecionadas
Classif.

Prod.

Proc.

Métrica

Autores
Autor
A1 A2 A3 A4

Descrição

No de defeitos
detectados pelo cliente
(MPRD4)
No de defeitos
encontrados nos testes
(MPRD5)
Número de
Funcionalidades
testadas e entregues
(MPRC14)

Quantidade de defeitos
encontrados a pós a entrega

X

Quantidade de defeitos
durante a fase de testes

X

Quantidade de
funcionalidades concluídas

X

Quantidade de
funcionalidades não
concluídas na iteração mais o
número de histórias
concluídas.

Número de
funcionalidades
planejadas (MPRC15)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Número de horas
trabalhadas em
Número de horas consumidos
atividades de
X
X
X
pelo time na iteração
desenvolvimento
(MPRC16)
Horas planejadas para Número de horas planejadas
X
X
X
iteração
para a iteração
Motivação da Equipe
Índice de motivação dos
X
X
(MPES 3)
membros da equipe
Pes.
Satisfação do Cliente
Nível de Satisfação do cliente
X X
X
(MPES6)
colhido através de pesquisa.
Fonte: Criado pelo autor com base em Padmini, Bandara e Perera (2015), Kupiainen, Mäntylä
e Itkonen (2015), Mukker, Singh e Mishra (2014) e Pegoraro (2014)

3.4 Sucesso do projeto
O sucesso do projeto está associado ao nível de sucesso alcançado pelo
produto, o processo e a satisfação das pessoas envolvidas no projeto.
Desta forma, para avaliar o andamento do sucesso do projeto como um todo,
será definido como indicador de sucesso a média dos indicadores alçados na iteração.
A equação (3.8) apresenta a definição de cálculo do indicador de sucesso
projeto.
𝐼𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 =

𝐼𝑄𝑝𝑟𝑑 + 𝐼𝑄𝑝𝑟𝑐+𝐼𝑄𝑝𝑒𝑠
3

(3.8)

Este indicador servirá de base para fazer a previsão geral do sucesso do
projeto.
Para acompanhar graficamente a variação deste indicador ao longo das
iterações será utilizada um gráfico de linhas que mostrará quão próximo de atingir a
meta de 100% o indicador está.
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Idealmente espera-se que o indicador seja 100%, mas em geral, valores
superiores a 80% já serão considerados satisfatórios. Valores abaixo de 60% serão
considerados críticos.
A Figura 5 apresenta a representação gráfica do índice de sucesso do projeto,
e servirá de base para o time acompanhar a evolução do sucesso como um todo.
Figura 5 - Representação gráfica do índice de sucesso do projeto

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5 Desenvolvimento do artefato de medição
A fim de visualizar os resultados obtidos, é proposto um artefato que permita o
cálculo das fórmulas matemáticas atribuídas aos indicadores, a apresentação gráfica
destes indicadores calculados bem como a projeção dos valores obtidos através da
técnica de regressão linear.
Neste contexto, para fins de validação da abordagem proposta neste trabalho,
escolheu-se a ferramenta Excel para construção do artefato de medição.
O Excel possui algumas vantagens:
•

É uma ferramenta amplamente usada no contexto da empresa onde o
estudo foi conduzido;

•

Permite consolidar facilmente os valores de cada atributo medido e
automatizar as fórmulas aqui propostas;

•

Permite facilmente a elaboração dos gráficos aqui propostos;

•

Permite um certo grau de automatização nos cálculos e apresentação
dos gráficos.

•

Contempla as automações para a realização da regressão linear.
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A principal desvantagem no uso desta ferramenta é a sua incapacidade de se
conectar às ferramentas corporativas onde os atributos são originalmente registrados.
Desta forma, um trabalho manual de extração, análise e consolidação dos dados teve
de ser realizada e replicadas para a planilha.
Esta seção apresenta o modelo de artefato criado para melhorar a
previsibilidade de sucesso de um projeto ágil
3.5.1 Indicadores de sucesso
O primeiro elemento a ser construído foi o cálculo dos indicadores de sucesso
com base em suas definições.
A Figura 6 apresenta o modelo de ficha para consolidação dos indicadores de
uma iteração. Desta forma, a cada iteração, o time lança os valores de cada medida
base e obtém o valor da métrica calculada.
A medida que novas métricas são adicionadas ou que uma métrica mude, é
feita a atualização do artefato para refletir a nova visão de métrica do time.
A Figura 7 apresenta em detalhes o tipo de gráfico a ser utilizado, onde o gráfico
(a) apresenta o resultado ideal, ou alvo, onde todos os índices apresentam os maiores
valores possíveis. Os gráficos (b), (c) e (d), apresentam como o indicador se
comportaria com simulações de valores, permitindo ao time: a visualização de quão
próximos do sucesso estão; que dimensão precisa de mais atenção; direcionamento
das discussões do time para a geração de ações de melhorias nas dimensões mais
afetadas; e comparação dos resultados a cada iteração.
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Figura 6 - Modelo de ficha de cálculo de indicadores por iteração

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 7- Indicador de sucesso da iteração

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.5.2 Aplicação do modelo de regressão linear
Uma vez que os índices foram calculados para cada iteração, é possível aplicar
o modelo de regressão para verificar a tendência de cada um dos indicadores.
Para exemplificar como se dará a aplicação do modelo de regressão no
contexto deste trabalho, a Tabela 4 foi criada como base para o exemplo. Esta Tabela
apresenta os valores referente ao indicador de sucesso do produto para dez iterações.
A coluna Iteração representa o eixo X, e o Iprod representa o eixo Y.
Tabela 4 – Tabela de valores para aplicação do modelo de regressão.
Iteração
(X)

Iprod (Y)

X2

X.Y

Yia

Variação
Explicada

Variação Não
Explicada

Variação Total

1

0,11

1

0,11 0,22

0,10

0,0126

0,18

2

0,25

4

0,50 0,29

0,06

0,0015

0,08

3

0,31

9

0,92 0,36

0,03

0,0027

0,05

4

0,55

16

2,18 0,43

0,01

0,0135

0,00

5

0,67

25

3,33 0,50

0,00

0,0280

0,02

6

0,65

36

3,88 0,57

0,00

0,0061

0,01

7

0,69
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4,85 0,64

0,01

0,0028

0,03

8

0,53

64

4,24 0,71

0,03

0,0323

0,00

9

0,82

81

7,36 0,78

0,06

0,0015

0,08

10

0,78

100
∑ 𝑿𝟐 =
∑ 𝑿 = 55 ∑ 𝒀 = 5,34
385

7,78 0,85
∑ 𝑿. 𝒀 =
35,15

0,10
̅ )𝟐 =
∑(𝒀𝒊𝒂 − 𝒀
0,40

0,0051
∑(𝒀 − 𝒀𝒊𝒂)𝟐 =
0,1061

0,06

𝑋̅ = 5,5

𝑌̅ = 0,53

Coefic. b

0,07

Coefic. a

0,15

Coefic.

R2

̅ )𝟐 = 0,51
∑(𝒀 − 𝒀

0,79

Fonte: Elaborado pelo autor.

Considerando a teoria do modelo de regressão, será criado um gráfico de
dispersão para verificar o tipo de relação entre os dados. A Figura 8 mostra o gráfico
de dispersão dos dados da Tabela 4.
O próximo passo consiste em ajustar uma reta entre os pontos. Para isso, os
valores para os coeficientes a e b deverão ser encontrados.
Para determinar tais valores, as colunas X2 e X multiplicado por Y foram
criadas, bem como os somatórios de cada uma das duas colunas. Desta forma tornase mais simples aplicar as equações de cada coeficiente.
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Figura 8 - Dispersão dos dados de exemplo

Fonte: Elaborado pelo autor

Para encontrar o coeficiente b, foi utilizada equação (3.9) substituindo-se as
variáveis por seus valores listados na Tabela 4.

𝑏=

𝑛 ∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 −∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖
𝑛 ∑ 𝑋𝑖2 −(∑ 𝑋𝑖 )2

=

10∗35,15−55∗5,34
10∗385−(55)2

= 0,07

(3.9)

Da mesma forma, a equação (3.10) apresenta o cálculo para determinar o
coeficiente a.

𝑎=

∑ 𝑌𝑖
𝑛

−𝑏

∑ 𝑋𝑖
𝑛

=

5,34
10

55

− 0,0700 ∗ 10 = 0,15

(3.10)

Aplicando as fórmulas obteve-se os coeficientes a=0,15 e b=0,07. A partir
destes valores é possível estabelecer os valores Yia que representa a reta ajustada. A
coluna Yia da Tabela 4 apresenta os valores obtidos com a aplicação da equação
(3.11).

𝑌𝑖𝑎 = 𝑎 + 𝑏𝑋

(3.11)

Com base nos valores obtidos para Yia a reta ajustada pode ser traçada. A
Figura 9 apresenta o gráfico com a reta ajustada.
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Figura 9 - Reta ajustada para o indicador de sucesso do produto

Fonte: Elaborado pelo autor

Para prever valores, basta calcular o valor de Y para a próxima ocorrência de
X. Neste trabalho, X será considerado o número de iterações, portanto, para o
exemplo desta sessão, para prever o indicador de sucesso do produto para a iteração
11, a equação (3.12) deverá ser aplicada.

𝑌𝑎 = 𝑎 + 𝑏𝑋 = 0,15 + 0,07 ∗ 11 = 0,9189

(3.12)

Conclui-se, portanto, que para a iteração 11, o valor estimado de Y é algo em
torno de 0,9189.
Para validar a qualidade desta informação, o coeficiente de determinação R 2
deverá ser calculado e analisado.
O coeficiente de determinação é obtido através da expressão (3.13).

𝑅2 =

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑌
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑌

=

∑(𝑌𝑖𝑎 −𝑌̅)2
∑(𝑌𝑖 −𝑌̅)2

=

0,1061
0,51

= 0,79

(3.13)

O coeficiente de determinação deve ser interpretado como a proporção de
variação total da variável dependente Y que é explicada pela variável independente
X. Dado o exemplo, pode-se afirmar que 79% das variações de Y podem ser
explicadas pela variação de X.
A aplicação desta sistemática se dará a cada um dos indicadores de sucesso
a fim de prever o comportamento futuro de cada indicador e avaliar a qualidade da
previsão. Avaliar o R2 ajuda na decisão se o modelo linear se adequa aos dados, uma
vez que quando muito baixo pode indicar que o modelo não consegue explicar tão
bem a relação.
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Nestes casos, pode-se usar outros métodos que auxiliem no ajuste dos dados.
Segundo Reis (2017), é possível utilizar, além da regressão linear simples, outros
métodos de mínimos quadrados, como a regressões polinomial, logarítmica, de
potência e exponencial para chegar ao um modelo que melhor se ajusta aos dados.
Outra opção para séries temporais, é o uso de suavização exponencial. Ela é
usada para distinguir o padrão de qualquer ruído que possa estar contido nas
observações de dados.
Reis (2017), faz o uso de medidas de acurácia para comparar os resultados
obtidos com cada modelo. Neste sentindo, sugere o uso do cálculo de Erro Absoluto
Médio (EAM), Erro Quadrático Médio (EQM) e Erro Percentual Absoluto Médio
(EPAM) como medidas de acurácia para a comparação dos modelos. Quando menor
os valores obtidos nessas medidas, ou seja, menor a diferença entre previsto e
realizado, melhor o modelo.
Com o uso de ferramentas estatísticas, ou o próprio Excel, pode-se comparar
os diversos modelos para verificar o que se adequa melhor aos dados, obtendo assim
uma condição de previsão melhor.
O artefato final deste trabalho será uma planilha com os dados coletados de
cada iteração, os indicadores calculados, os gráficos de indicadores de cada iteração
e os gráficos de previsão aqui propostos serão entregues juntamente com a análise
dos resultados alcançados.
3.8 Considerações finais
Com base nos estudos realizados, foi proposto nessa seção um modelo de
artefato para processar os dados medidos durante as interações de um projeto ágil,
possibilitando a um time de desenvolvimento ágil avaliar o sucesso de cada iteração
de um projeto ágil e a partir dos resultados obtidos ao longo das iterações, projetar os
resultados das próximas iterações, prevendo se o projeto tende a atingir o sucesso ou
se ações corretivas devem ser tomadas.
Foi descrito ainda, como os resultados medidos e projetados serão dispostos
em um artefato criado na ferramenta Excel, apresentando os dados medidos, as
funções de cálculo aqui definidas, os gráficos aqui propostos e a projeção dos
indicadores.
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4 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM.
Esta sessão apresenta o ambiente no qual aplicado a avaliação do modelo,
suas particularidades e forma de operação, a forma como os dados foram coletados
e explicita os resultados obtidos com a aplicação do artefato definido no capítulo
anterior.
4.1 Ambiente de aplicação da abordagem
4.1.1 Contexto de aplicação e validação
A abordagem de medição e predição descrita neste trabalho foi aplicada no
contexto de uma grande instituição financeira (GIF) que utiliza métodos ágeis na
condução de seus projetos de desenvolvimento de softwares para dispositivos
móveis.
A instituição está listada entre as 100 maiores empresas do seu segmento e
conta com aproximadamente 94 mil funcionários. Seus canais digitais de
relacionamento com o cliente, Internet e Mobile, representam 73% das transações
financeiras realizadas pelos clientes, sendo 20% dessas transações realizadas
exclusivamente através de dispositivos como smartphones e tablets (Fonte: GIF,
2016).
4.1.2 Organização do time
A GIF adota um modelo de trabalho matricial, de tal forma que os recursos
sejam distribuídos de maneira horizontal e vertical.
Os grupos orientados verticalmente são agrupados por funcionalidades ou
grupo de funcionalidades correlatas. A GIF denomina seus grupos de células. Cada
célula trabalha em um tema específico. Por exemplo, uma célula atua no produto
pagamento, assim todas as funcionalidades relacionadas a pagamentos são enviados
para essa célula.
A célula é formada por recursos com habilidades diferentes, formando um time
heterogêneo em conhecimento, a fim de desenvolver um produto completo. Desta
forma, uma célula de desenvolvimento mobile poderá ser composta por recursos com
conhecimento do produto em si, conhecimentos de gestão ágil, conhecimentos de
design gráfico, de desenvolvimento de software, de teste de software, automação de
testes, entre outros.
Já os grupos horizontais, são agrupados em gerências e coordenações ligadas
a assuntos específicos. Por exemplo as gerências de engenharia Mobile e Internet.
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Os recursos horizontais são distribuídos entre as células para a construção das
funcionalidades a serem implantadas nos aplicativos disponibilizados pela GIF a seus
clientes. O objetivo da organização horizontal é que esses recursos troquem melhores
práticas, experiências e conhecimentos.
A Figura 10 ilustra o modelo de organização dos times de desenvolvimentos
utilizados pela GIF.
Figura 10 - Organização dos times de desenvolvimento

Fonte: Desenvolvimento pelo autor

Desta forma, a estrutura hierárquica padrão da GIF é mantida, estando os
recursos subordinados a gestores funcionais, mas distribuídos nas células para
agilizar o desenvolvimento das funcionalidades através de um time multidisciplinar
dedicado.
4.1.3 Fluxo de trabalho
A dinâmica de trabalho dentro de uma célula segue um modelo de trabalho
baseado em Scrum, representado pelo diagrama da Figura 11.
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Figura 11 - Processo de desenvolvimento ágil

Fonte: Elaborado pelo autor.

A área de negócios, representada pelo product owner (PO), define as
necessidades de software e abre uma Demanda de Software, que passa pelo recurso
de usabilidade (UX), que desenha a experiência do cliente para aquela demanda.
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O recurso de usabilidade desenvolve um protótipo com a melhor experiência
para as funcionalidades desejadas. Uma vez aprovada a experiência é realizada a
cerimônia de Grooming ou Refinement, essa atividade tem como objetivo quebrar o
desejo do PO em características ou funcionalidades menores gerando uma lista de
itens chamada product backlog. É realizado então a estimativa dos itens e a lista é
priorizada de acordo com as necessidades do PO. O backlog gerado é então
adicionado à ferramenta Jira para gestão do projeto.
Com base no backlog de produto é feito o Planejamento da Sprint. O time avalia
e seleciona os itens que acreditam ser passíveis de construção dentro do período da
iteração gerando o sprint backlog.
No Jira os itens são movidos do backlog de produto para o backlog da sprint,
gerando a lista de itens planejados para serem realizados naquela iteração. Neste
momento as atividades necessárias para concluir cada item do sprint backlog são
criadas e estimadas, gerando o registro de atividades a serem realizadas na iteração.
Inicia-se então a Execução da Sprint, na qual cada membro do time assume
uma atividade e a executa até que esteja concluída. A medida que uma atividade é
selecionada por um desenvolvedor, o Jira registra o período que no qual o
desenvolvedor atual nessa atividade até sua conclusão, permitindo-se assim, avaliar
a final da Sprint o quanto das horas estimadas para a atividade foram realmente
consumidas.
Após o término do desenvolvimento, o produto gerado é submetido a testes
unitários e funcionais pelo time de desenvolvimento. Seguindo os preceitos do Scrum,
o produto gerado deve estar pronto para o uso. Sempre que defeitos são encontrados,
eles são registrados para que o time de desenvolvimento possa corrigi-los. Isto
permite que todos os defeitos encontrados sejam mapeados e reintroduzidos ao time
de desenvolvedores para correção.
Uma vez que o produto esteja pronto, é realizada a Aceitação da Entrega, na
qual o produto é disponibilizado para o PO, que validará as funcionalidades,
usabilidade e performance do produto com o apoio do time até que a entrega seja
aceita. Sempre que algum problema seja encontrado, o PO registra do defeito na lista
de defeitos no Jira e encaminha para que o time de desenvolvimento possa corrigi-lo.
Este fluxo é feito até que todos os defeitos encontrados sejam eliminados, mitigados
ou alocados no backlog para ajuste posterior.
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Uma vez aceito o produto da iteração, é executada a Revisão da Sprint cujo
objetivo é inspecionar o produto sendo entregue e verificar se não restou nenhum
defeito ou ajuste a ser realizado.
Caso alguma melhoria seja necessária, ela pode entrar no backlog do produto
para ser priorizada.
Por fim é realizada a retrospectiva da Sprint, onde o time analisa os resultados
da iteração, o que funcionou bem e o que precisa de ajustes. Nesse ponto os dados
e relatórios de performance extraídos do Jira auxiliam na análise dos resultados da
Sprint.
Destaca-se dentro do fluxo os elementos Registro de Atividades, Atualiza
Registro de Defeitos e Atualiza Registro de Atividades que são ações feitas através
do uso da ferramenta Jira, e que geram os insumos de dados utilizados neste trabalho
para validação da abordagem.
4.2 Aplicação do modelo.
4.2.1 Sucesso na dimensão produto
Esta seção apresenta os procedimentos de coleta os dados, aplicação dos
dados sobre o artefato criado e interpretação dos resultados alcançados.
4.2.1.1 Coleta dos dados
Os dados utilizados neste trabalho foram retirados de um projeto de
desenvolvimento de um aplicativo financeiro para telefones celular produzido por uma
grande instituição financeira (GIF).
As informações capturadas durante o projeto foram registradas na ferramenta
Jira e posteriormente extraídas para análise.
Em relação a dimensão produto, foi adotado como métrica de sucesso o
número de defeitos identificados na Sprint representado pela equação (4.1) abaixo.
𝑁𝐷𝐶

𝐼𝑄𝑝𝑟𝑑 = 1 − ((𝑁𝐷𝑇+𝑁𝐷𝐶))

(4.1)

Para recuperar todos os registros de defeitos, foi utilizado a ferramenta Search
do Jira que permite listar todos os registros realizados pelo time. Como filtro foram
selecionados os registros do tipo Bug, Incident e Sub-bug, cujo o estado fosse
diferente de cancelado, conforme mostra a Figura 12. Como resultado foram obtidos
202 registros de defeitos distribuídos ao longo de 16 iterações.
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Figura 12 - Filtro de pesquisa do Jira

Fonte: Jira utilizado pela GIF.
A partir da lista de defeitos foi realizado a análise dos defeitos encontrados para
identificar em que Sprint o defeito originou-se, permitindo realizar seu agrupamento
por Sprint.
Em seguida foi analisado cada um dos defeitos para identificar em que fase do
processo de desenvolvimento o defeito ocorreu, ou seja, que defeitos foram
identificados pelo time de desenvolvimento e que defeitos foram identificados pelo
cliente. Durante o registro dos defeitos é indicado a fase na qual o defeito foi
encontrado, desta forma defeitos identificados pelo time de desenvolvimento durante
o desenvolvimento e testes unitários eram classificados com “DEV”, já defeitos
identificados durante os testes de aceitação e validação do cliente são identificados
como UAT (User Acceptance Test).
A Figura 13 apresenta um fragmento do relatório do Jira com a lista de defeitos.
Pode-se ver a Sprint e a fase de desenvolvimento em que o defeito foi identificado e
registrado para tratamento. Informações sensíveis foram descaracterizadas para fins
de preservação da identidade da empresa.
Desta forma foi possível distinguir erros encontrados pelo cliente dos erros
identificados ainda durante a fase de desenvolvimento. É importante ressaltar que a
participação time no registro das ações através da ferramenta é essencial para a
correta análise dos dados.
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Figura 13- Relatório de defeitos extraído da ferramenta Jira

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.1.2 Análise estatística
Uma vez que os dados foram coletados e classificados, foi possível distribuílos no artefato criado para apresentar o desempenho do time ao longo de cada
iteração.
A Tabela 5 apresenta o resultado da coleta de dados já classificados por
iteração. A coluna NDT contém o número de defeitos encontrados durante a fase de
testes do time de desenvolvimento, a coluna NDC apresenta o número de defeitos
reportados pelo cliente, a coluna Total de Defeitos totaliza os defeitos encontrados e
finalmente a coluna Iprod aplica a equação (4.1) aos dados, resultando no índice de
qualidade do produto gerado a cada iteração.
Esse índice é distribuído no gráfico de dispersão apresentado na Figura 14, na
qual nota-se que os dados estão dispostos de forma bastante dispersa, e apresentam
uma aparente tendência negativa.
Outro ponto que chama a atenção é o resultado da iteração 11 que está
disposto de maneira atípica no gráfico o que gera dúvidas sobre o valor medido.
Dentro da estatística, valores que se distanciam demasiadamente das demais
observações são denominados outliers, e podem ter um importante significado para o
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modelo, ou indicar erros que podem afetar o ajuste do modelo. É importante nestes
casos analisar o motivo desta distanciação.
Tabela 5 - Dados de defeitos classificados por iteração
Iteração
NDT
NDC
Total
1
22
1
23
2
7
0
7
3
2
0
2
4
21
0
21
5
4
0
4
6
4
0
4
7
4
2
6
8
5
1
6
9
7
3
10
10
5
2
7
11
0
1
1
12
38
7
45
13
18
5
23
14
11
7
18
15
11
2
13
16
10
2
12
Totais:
169
33
202

Iprod
96%
100%
100%
100%
100%
100%
67%
83%
70%
71%
0%
84%
78%
61%
85%
83%

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 14 - Gráfico de tendência do índice de qualidade do produto.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Segundo Seo (2006), há duas formas de abordar a questão, uma informal, na
qual busca-se levantar o motivo do valor discrepante. No contexto deste trabalho,
buscou-se informações com time que justificasse o valor, entretanto não foi possível
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identificar o motivo. A segunda forma é a formal, na qual busca-se através de técnicas
identificar se o ponto é um ponto discrepante ou não.
A técnica mais comum é a do Z-score, onde se usa a média e o desvio padrão
para identificar se existem valores acima de 3 desvios padrão. Segundo Seo (2006),
valores que excedem 3 desvios padrões são considerados outliers. A equação (4.2)
representa a função de cálculo para o Z-score.
Z𝑖 =

𝑥𝑖 −𝑥̅

(4.2)

𝑑𝑝

Onde Z é o valor de Z-score para a iteração, x é o valor do índice menos a média dos
índices e dp, o desvio padrão.
Os valores da média e desvio padrão da Tabela 6 são respectivamente 0,80 e 0,25059,
desta forma, qualquer valor além de 3 desvio padrões podem ser considerado outliers, ou
valores abaixo de 0,05 e acima de 1,55.
A Tabela 6 apresenta o cálculo do Z-score para os dados da dimensão produto. Notase que a iteração 11 tem um valor de Z = 3,19, bem acima dos 1,55 calculado para 3 desvios
padrão.
Tabela 6 - Cálculo do Z-score
Iteração

NDT

NDC

Total

1

22

1

23

0,96

0,63

2

7

0

7

1,00

0,80

3

2

0

2

1,00

0,80

4

21

0

21

1,00

0,80

5

4

0

4

1,00

0,80

6

4

0

4

1,00

0,80

7

4

2

6

0,67 -

0,53

8

5

1

6

0,83

0,14

9

7

3

10

0,70 -

0,40

10

5

2

7

0,71 -

0,34

11

0

1

1

-

3,19

12

38

7

45

0,84

0,18

13

18

5

23

0,78 -

0,07

14

11

7

18

0,61 -

0,75

15

11

2

13

0,85

0,19

16

10

2

12

0,83

0,14

Totais:

169

33

202

Média
Desvio Padrão

Fonte: elaborado pelo autor.

Iprod

Z-score

0,80
0,250589

+3dp

1,55

-3dp

0,05

-
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Uma vez que não havia histórico por parte do time do motivo do dado ser tão
discrepante e que o Z-score aponta para um valor fora do desvio padrão, optou-se por
eliminar os dados da iteração 11 do conjunto de dados analisados.
A partir da consolidação dos dados é possível aplicar o modelo de regressão
para avaliar a tendência de sucesso da dimensão.
A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos a partir da aplicação dos dados no
artefato para a dimensão produto.
Tabela 7 - Modelo de regressão para os dados de defeitos
Iteração
(X)

Iprod (Y)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,96
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,67
0,83
0,70
0,71
0,84
0,78
0,61
0,85
0,83

∑ 𝑿 = 120

∑𝒀 =
12,79

X2

1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
196
225

X.Y

0,96
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
4,67
6,67
6,30
7,14
9,29
9,39
7,94
11,85
12,50

∑ 𝑿𝟐 =
1240 ∑ 𝑿. 𝒀 = 96,70

Yia

0,99
0,97
0,95
0,93
0,91
0,89
0,87
0,85
0,83
0,81
0,79
0,77
0,75
0,73
0,71

Variação
Explicada

Variação Não
Explicada

Variação
Total

0,0196
0,0144
0,0100
0,0064
0,0036
0,0016
0,0004
0,0000
0,0004
0,0016
0,0036
0,0064
0,0100
0,0144
0,0196

0,0013
0,0007
0,0022
0,0045
0,0076
0,0115
0,0424
0,0004
0,0176
0,0097
0,0027
0,0001
0,0200
0,0129
0,0146

0,0108
0,0217
0,0217
0,0217
0,0217
0,0217
0,0346
0,0004
0,0233
0,0191
0,0001
0,0049
0,0583
0,0000
0,0004

∑(𝒀𝒊𝒂 −
̅ )𝟐 = 0,1122
𝒀

∑(𝒀 − 𝒀𝒊𝒂)𝟐 =
0,1483

∑(𝒀 −
̅ )𝟐 =0,26
𝒀

𝑋̅ = 8 𝑌̅ = 0,85
Coefic. b

-0,0200

Coefic. a

1,0127

R2

0, 4306

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 7, a primeira coluna apresenta a variável independente X, ou seja, o
número da iteração, logo em seguida é trazido o resultado da equação (4.1), sendo
esta a variável dependente, as demais colunas apresentam os cálculos necessários
para chegar aos valores dos coeficientes a e b usados como base para a predição de
Y para as próximas iterações. Como resultado final obtém-se a equação Y=1,0127 0,0200*X, podendo X ser substituído pelo valor da próxima iteração para prever Y.
Ao submeter os dados à análise de regressão na ferramenta Excel pode-se
visualizar a previsão do indicador ao longo das iterações apresentado na Figura 15. É
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possível verificar a tendência é negativa, ou seja, uma possível piora ao longo do
tempo em relação a qualidade do produto gerado, gerando a necessidade de
investigação sobre os motivos desta tendência.
Figura 15 - Previsão no contexto de produto

Fonte: Elaborado pelo autor.

Isto ocorreu pois logo nas primeiras iterações, onde o volume de entregas não
possuía grandes complexidades de testes, os resultados dos testes pelo cliente
apresentaram erros nulos ou muito pequenos, fazendo com que o indicador
apresentasse valores muito altos.
À medida que o projeto avançava e as entregas começavam a ficar mais
complexas e consequentemente apresentar maior quantidade de defeitos, o índice
começa a cair, fazendo com que a tendência seja negativa.
A análise do coeficiente de determinação mostra um valor em torno de 43%.
Conforme sugere Reis (2008), o modelo de regressão pode ser avaliado pelo
coeficiente de determinação denominado R quadrado. Quanto mais este estiver
próximo de 1, melhor a qualidade da previsão.
Neste sentido, a capacidade preditiva do modelo se mostrou fraca, ou seja, a
equação resultante da aplicação da regressão explica somente

43% do

comportamento dos dados.
Como opção ao modelo linear, Reis (2017) sugere o uso de outros modelos
preditivos para buscar um modelo de cálculo que se ajuste melhor aos dados.
Para isso foi utilizado a ferramenta de linha de tendência do Excel que permite
gerar adicionalmente ao modelo linear, as equações de tendência dos modelos de
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regressão polinomial, de potência, logarítmico e exponencial apresentados por Reis
(2017)
A Tabela 8 apresenta as diferentes equações e R quadrados obtidos a partir da
análise de tendência. Nota-se que o modelo que apresenta o melhor ajuste de dados
é o modelo polinomial de ordem cúbica, com 62%.
Tabela 8 - Equações de regressão
Regressão

Equação

Coef. De Determinação

Potência

y = 1,0779x-0,133

R² = 0,3894

1,0149e-0,023x

Exponencial

y=

R² = 0,3938

Logarítmica

y = -0,113ln(x) + 1,0626

R² = 0,4193

Linear

y = -0,02x + 1,0127

R² = 0,4306

Polomial

y = 0,0007x3 - 0,0157x2 + 0,0631x + 0,9298 R² = 0,6294

Fonte: Elaborado pelo autor

Juntamente com os modelos de regressão Reis (2017) sugere a suavização
exponencial, que permite a previsão em séries temporais.
Conforme Reis (2017), uma forma de comparar esses modelos é a utilização
de medidas de acurácia, que são estatísticas que permitem avaliar o ajuste de uma
previsão aos dados originais. Isto é feito por meio do cálculo de médias das diferenças,
ou erros, entre os dados originais e as previsões para cada período. Destacam-se
nesse contexto as medidas de Erro Absoluto Médio (EAM), Erro Quadrático Médio
(EQM) e Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM), que se baseiam nos cálculos de
erro.
Para Reis (2017), pode-se usar todas as medidas para avaliar o resultado do
ajuste das equações, sendo o melhor modelo aquele obtiver valores mais próximos
de zero, ou seja, tem a menor diferença entre previsto e realizado.
No intuito de achar um modelo que melhor se ajuste aos dados, foram aplicados
os modelos de regressão exponencial, de potência, logarítmico, polinomial e a
suavização exponencial simples aos dados da dimensão produto.
A Tabela 9 mostra a previsão dada por cada modelo. Para avaliar cada um,
foram calculados o EAM, EQM e EPAM de cada uma das previsões.
EAM, é medido por meio da soma do módulo da diferença entre o real e o
previsto divido pelo número de ocorrências e pode ser representada pela equação 4.3.
O EQM, é medido por meio da soma dos quadrados da diferença entre o real e
o previsto pelo número de ocorrências e é representado pela equação 4.4.
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Por fim o EPAM é medido por meio da soma do módulo do previsto divido pelo
real multiplicado por cem, e pode ser descrito pela equação 4.5.
EAM =
EQM =

∑𝑛
𝑡=1|𝑌′𝑡 −𝑌𝑡 |

(4.3)

𝑛
2
∑𝑛
𝑡=1|𝑌′𝑡 −𝑌𝑡 |

(4.4)

𝑛

EPAM =

1
𝑛

∗ ∑𝑛𝑡=1 |(

𝑌′𝑡−𝑌𝑡
𝑌𝑡

) ∗ 100|

(4.5)

Tabela 9 - Previsões de cada modelo.

(X)

(Y)

Linear

Polinomial

Potência

Logarítmica

Exponencial

Suav.
Exponencial

y = -0,02x +
1,0127

y = 0,0007x3 0,0157x2 +
0,0631x +
0,9298

y = 1,0149e-0,023x

y = -0,113ln(x) +
1,0626

y = 1,0779x-0,133

Y'i=w*Y+(1-w)*Y'i-1

1 0,95652
0,9927
2 1,00000
0,9727
3 1,00000
0,9527
4 1,00000
0,9327
5 1,00000
0,9127
6 1,00000
0,8927
7 0,66667
0,8727
8 0,83333
0,8527
9 0,70000
0,8327
10 0,71429
0,8127
11 0,84444
0,7927
12 0,78261
0,7727
13 0,61111
0,7527
14 0,84615
0,7327
15 0,83333
0,7127
Fonte: Elaborado pelo autor

0,9779
0,9988
0,9967
0,9758
0,9403
0,8944
0,8423
0,7882
0,7363
0,6908
0,6559
0,6358
0,6347
0,6568
0,7063

0,99966
0,9992
0,99898
0,99864
0,99830
0,99796
0,99762
0,99728
0,99694
0,9966
0,99626
0,99592
0,99558
0,99524
0,99491

1,06260
0,98427
0,93845
0,90594
0,88073
0,86013
0,84271
0,82762
0,81431
0,80240
0,79163
0,78180
0,77276
0,76438
0,75659

1,07790
0,98297
0,93137
0,89641
0,87019
0,84934
0,83210
0,81746
0,80476
0,79355
0,78356
0,77454
0,76634
0,75882
0,7518

0,96000
0,95652
0,97817
0,98903
0,99449
0,99723
0,99861
0,83333
0,83333
0,76694
0,74072
0,79236
0,78750
0,6996
0,77261

Aplicando cada uma das fórmulas ao conjunto de dados real e previsto obtêmse os resultados apresentados na Tabela 10.

Tabela 10 - Medidas de acurácia de cada modelo
Linear
Polinomial Potência
EAM
0,08443478 0,078084 0,145626
EQM
0,00988814 0,010678 0,038058
EPAM
10,78956207 9,629228 20,107451
Fonte: Elaborado pelo autor

Logarítimica
0,086299657
0,010084919
10,77170503

Suav.
Exponecial
Exponencial
0,089958424
0,07330325
0,010467953
0,01335835
11,07865135
10,11050106

Conforme sugere Reis (2017), quanto mais próximo de zero os valores, melhor
o ajuste do modelo. Neste sentido, avaliou-se cada um dos valores obtidos e
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comparou-se cada um dos modelos. Verifica-se que não há um modelo que disponha
dos resultados mais próximo de zero em todas as medidas, mas o modelo polinomial
apresenta, no conjunto total, números mais próximos de zero, tendo EQM e EPAM
menores que a suavização exponencial, e EAM e EPAM menores que a equação
linear.
Desta maneira pode-se concluir que o modelo polinomial, para este cenário de
dados, foi o que mais se ajustou aos dados, e que trariam um maior poder preditivo
ao time de desenvolvimento.
A Figura 16 apresenta a comparação gráfica entre os modelos de regressão
linear e polinomial. É possível verificar que o modelo polinomial se aproxima mais dos
pontos reais que o modelo linear, apresentando uma tendência mais realista em
relação aos dados reais, e nas últimas iterações uma tendência de melhora nos
resultados.
Figura 16 - Comparação entre modelos linear e polinomial

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.2.1.3 Resultados
A análise dos dados coletados ajudou na avaliação de possíveis
inconsistências nos dados, levando a conversas com membros do time para
entendimento. Para este indicador foi identificado que nas primeiras iterações as
entregas eram mais simples, favorecendo a ausência de problemas na validação do
cliente e consequentemente gerando indicadores altos. Neste ponto a abordagem se
mostrou eficiente pois mostrou um ponto de vista diferente para o time sobre a
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performance de defeitos ao longo das entregas, algo que não é apresentado nas
ferramentas geralmente usadas pelo time, como kanban, gráfico de fluxo e burndown
chart. Outro ponto importante, mostrou que pode ser necessário um segundo
indicador que denote o peso da iteração, para que a diferença de complexidade das
iterações não interfira nas medições.
Do ponto de vista estatístico, a regressão linear apresentou uma leve tendência
negativa, mas quando se adotou uma análise de regressão polinomial, onde a
representação é uma curva que se molda melhor aos dados projetados, viu-se que
nas últimas três iterações a tendência foi de alta. Neste sentido o modelo linear
mascarou possíveis melhorias do time ao longo das iterações.
A criação de um artefato para avaliar esses resultados auxiliou na
agilidade da consolidação dos dados e projeção dos resultados. Neste ponto os
resultados alcançados foram bem satisfatórios complementando as ferramentas já
utilizadas em métodos ágeis.
4.2.2. Aplicação no contexto do sucesso do processo
Seguindo o mesmo padrão de levantamento de dados do contexto de sucesso
do produto, foi utilizado a ferramenta Jira para a obtenção dos registros relacionados
às atividades planejadas e executadas em cada iteração, bem como as horas
planejadas e horas executadas efetivamente para traçar a tendência de sucesso da
dimensão processo.
Esta seção apresenta os resultados obtidos para a dimensão processo.
4.2.2.1 Coleta dos dados
4.2.2.1.1 Escopo planejado e realizado
A primeira métrica selecionada para compor o índice de sucesso do processo
foi o número de funcionalidades planejadas em relação ao número de executadas.
No contexto do projeto analisado, o time quebra as funcionalidades em
atividades a serem realizadas durante a iteração para a entrega da funcionalidade
desejada.
No início de cada iteração, durante a fase de planejamento, as atividades
necessárias para completar a entrega são discutidas pelo time, estimadas e lançadas
na ferramenta Jira para que o time selecione cada uma delas durante a iteração.
A Figura 17 apresenta um fragmento do relatório com as atividades sendo
criadas para a iteração.
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Figura 17 - Atividades criadas para a iteração

Fonte: Elaborado pelo autor.

Uma vez finalizada a fase de planejamento a iteração começa e as atividades
vão sendo selecionadas e desenvolvidas pelo time até o final da iteração.
Ao término da iteração são computadas as atividades realizadas total ou
parcialmente.
Dado este cenário, foi possível obter o número de atividades planejadas e
realmente finalizadas na iteração, permitindo computar o índice de entrega para cada
iteração, representado pela equação (4.6)
𝑁𝐹𝐸

𝐼𝑒 = (𝑁𝐹𝑃)

`

(4.6)

A Tabela 11 apresenta os valores obtidos para as atividades planejadas, na
equação denominada de NFP, o número de atividades efetivamente executadas e
finalizadas, definido como NFE, e pôr fim a relação entre elas, sendo este o valor do
Iproc parcial.
Os resultados observados ao longo das iterações mostram que o time tem um
excelente aproveitamento em relação as atividades planejadas.
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Tabela 11- Número de atividades planejadas e executas a cada iteração
Iteração NFP
1

𝑰𝒆 =NFE/NFP

NFE
66

52

79%

2
3
4
5
6

115
179
240
196
185

108
171
224
183
170

94%
96%
93%
93%
92%

7
8
9
10
11
12
13
14
15

115
173
207
307
418
546
294
420
521

95
152
177
266
407
517
282
410
489

83%
88%
86%
87%
97%
95%
96%
98%
94%

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.2.1.2 Tempo planejado e realizado
A segunda parte da análise consiste na obtenção dos valores de horas
planejadas em relação as horas efetivamente realizadas, e permite um contraponto
em relação as atividades no sentido de verificar a eficiência com que o time executa
tais atividades.
Ao definir as atividades necessárias para a iteração o time também define uma
estimativa de tempo para a realização de cada atividade, gerando assim, o volume de
horas estimado para aquela iteração.
Na Figura 18 é possível visualizar o número de horas estimadas para cada
atividade e o total de horas acumulado a cada nova atividade.
Ao longo da iteração à medida que as atividades vão sendo realizadas ou tem
suas estimativas atualizadas o volume de horas acumulado é atualizado.
Ao término da iteração espera-se que o volume de horas estimadas seja zero
ou próximo de zero.
A Figura 18 mostra um fragmento do relatório de atividades a medida que elas
vão sendo atualizadas pelo time. A última coluna apresenta o estoque de horas que
diminui à medida que o time executa as atividades.
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Figura 18- Acumulado de horas realizadas durante a iteração

Fonte: Elaborado pelo autor

Com isso foi possível obter os valores de horas planejadas no início da iteração
e quanto efetivamente dessas horas foram realizadas, permitindo utilizar a equação
(4.7) para medir a eficiência no consumo de horas pelo time.
𝑁𝐻𝑅

𝐼ℎ𝑐 = 𝑁𝐻𝑃

(4.7)

Para cada iteração foi avaliado o número de horas estimadas no seu início e
quanto efetivamente deste planejamento foi realizado pelo time.
A Tabela 12 apresenta o resultado desta análise, contendo o volume de horas
estimadas por iteração para as atividades definidas. A coluna NHP apresenta o
número de horas planejadas para iteração, a coluna NHR apresenta o número de
horas realizadas. Por fim a coluna resultado apresenta o resultado da equação 4.7,
ou o índice de eficiência com que as horas foram consumidas.
Tabela 12 - Volume de horas planejadas e realizadas por iteração
Iteração NHP
NHR
Resultado
1
145,00
78,00
0,54

Fonte: Elaborado pelo autor

2
3
4

171,00
119,50
129,60

157,00
105,50
96,02

0,92
0,88
0,74

5
6
7

203,58
109,00
127,00

175,33
66,25
86,00

0,86
0,61
0,68

8
9
10
11
12
13
14

323,00
363,00
417,00
297,00
346,00
320,37
350,17

278,50
302,00
246,00
274,00
265,63
309,20
333,67

0,86
0,83
0,59
0,92
0,77
0,97
0,95

15

260,00

194,75

0,75
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Visivelmente, o time apresenta uma performance mais dispersa em relação a
esta métrica. Entretanto, apresenta uma tendência de melhora na eficiência do time
ao longo das iterações.
4.2.2.3 Análise estatística
Uma vez que os índices referentes às entregas e horas realizadas foram
coletados e calculados, foi possível aplicar a equação (4.8) para chegar ao índice de
sucesso proposto para a dimensão processo.
𝑁𝐹𝐸

𝑁𝐻𝑅

𝐼𝑄𝑝𝑟𝑐 = ((𝑁𝐹𝑃) ∗ 0,5) + ((𝑁𝐻𝑃) ∗ 0,5)

(4.8)

A Tabela 13 apresenta o resultado da equação 4.8 para cada uma das iterações
do projeto. Cada uma das métricas teve peso de 50% na composição, resultando nos
valores da coluna Iprc.
Os resultados obtidos foram então submetidos ao modelo de regressão para avaliar a
tendência de sucesso da dimensão processo.
Tabela 13- Índice de sucesso da dimensão processo
Iteração NFE/NFP 0,5 NHR/NHP 0,5
1
0,79 0,39
0,54
0,27
2
0,94 0,47
0,92
0,46
3
0,96 0,48
0,88
0,44
4
0,93 0,47
0,74
0,37
5
0,93 0,47
0,86
0,43
6
0,92 0,46
0,61
0,30
7
0,83 0,41
0,68
0,34
8
0,88 0,44
0,86
0,43
9
0,86 0,43
0,83
0,42
10
0,87 0,43
0,59
0,29
11
0,97 0,49
0,92
0,46
12
0,95 0,47
0,77
0,38
13
0,96 0,48
0,97
0,48
14
0,98 0,49
0,95
0,48
15
0,94 0,47
0,75
0,37

Iprc
0,66
0,93
0,92
0,84
0,90
0,76
0,75
0,87
0,84
0,73
0,95
0,86
0,96
0,96
0,84

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 19 pode-se ver o gráfico de dispersão obtida a partir da projeção dos
dados.
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Figura 19 - Gráfico de dispersão da dimensão processo

Projeção do índice do Processo
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Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 14 apresenta o modelo de cálculo para regressão linear da dimensão
processo.
Tabela 14 - Modelo de regressão para a dimensão processo.
Iteração
Iprod (Y)
(X)
0,66
1
0,93
2
0,92
3
0,84
4
0,90
5
0,76
6
0,75
7
0,87
8
0,84
9
0,73
10
0,95
11
0,86
12
0,96
13
0,96
14
0,85
∑𝒀 =
12,78
𝑌̅ =
𝑋̅ = 8
0,85
Coefic. b 0,00670
Coefic. a 0,79560
0,1183
R2
15
∑𝑿 =
120

1
4
9
16
25

0,66
1,86
2,76
3,35
4,49

0,80
0,81
0,82
0,82
0,83

Variação
Explicada
0,0026
0,0020
0,0014
0,0009
0,0006

36
49
64
81
100
121
144
169
196

4,58
5,26
6,96
7,59
7,28
11,38
11,14
13,47
14,47

0,84
0,84
0,85
0,86
0,86
0,88
0,88
0,89
0,90

0,0003
0,0001
0,0000
0,0000
0,0001
0,0006
0,0009
0,0014
0,0020

0,0053
0,0083
0,0004
0,0002
0,0183
0,0050
0,0007
0,0051
0,0045

0,01
0,01
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
0,01
0,01

225
∑ 𝑿𝟐 =
1240

13,53
∑ 𝑿. 𝒀 =
104,21

0,90

0,0026
∑(𝒀𝒊𝒂 −
̅ )𝟐 = 0,0137
𝒀

0,0035
∑(𝒀 − 𝒀𝒊𝒂 )𝟐 =
0,1024

0,00
∑(𝒀 −
̅ )𝟐 =0,12
𝒀

X2

X.Y

Fonte: Elaborado pelo autor

Yia

Variação Não
Explicada
0,0193
0,0144
0,0107
0,0002
0,0047

Variação
Total
0,04
0,01
0,00
0,00
0,00
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Nota-se que de maneira geral o resultado do time é bastante satisfatório,
obtendo em sua maioria valores com aproveitamento maiores que 80%, entretanto
ocorre uma grande variação nos dados.
Ao projetar a linha de tendência para a dimensão, apresentada na Figura 20, o
resultado é uma linha positiva, indicando que o time tende a atingir seus objetivos
quando o assunto é entrega dentro do prazo estimado.
Entretanto ao se avaliar o coeficiente de determinação calculado na Tabela 14,
verifica-se que a equação de previsão gerada pelo modelo se explica somente 11%
do comportamento das variáveis, limitando sua capacidade preditiva.
A mesma sistemática adotada para análise do produto foi então realizada para
os dados de processo.
Utilizando da planilha eletrônica Excel foram avaliados os resultados dos
modelos exponencial, logarítmico, de potência, polinomial, e a suavização
exponencial.
A Tabela 15 apresenta as equações geradas por cada modelo e seu respectivo
R quadrado.
Figura 20 - Previsão no contexto de processo

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se, que mesmo em outros modelos, o coeficiente de determinação é
baixo, variando entre 11% e 14%.
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Tabela 15 - Equações de regressão
Regressão
Equação
Linear
y = 0,007x + 0,796

Coeficiente de determinação
R² = 0,1183

Exponencial

y = 0,7902e0,0087x

R² = 0,1226

Polinomial
Logarítmica

0,0002x3

R² = 0,1497
R² = 0,1342

0,0049x2

y=
+ 0,0352x + 0,7616
y = 0,0427ln(x) + 0,7727

Potência
y = 0,7651x0,0548
Fonte: Elaborado pelo autor.

R² = 0,1486

As equações foram utilizadas para projetar os valores de cada iteração a fim
de calcular o EAM, EQM e EPAM e verificar qual modelo seria o de melhor ajuste.
A Tabela 16 apresenta as equações aplicadas aos dados. Com base nesses
dados foi possível calcular os erros de cada modelo. Conforme sugere Reis (2017), o
modelo que apresentar valores de erros menores, é o melhor.
A Tabela 17 apresenta os valores de EAM, EQM e EPAM para cada um dos
modelos. A função logarítmica se apresenta como a que melhor se ajusta aos dados.
Devido à grande variação dos dados, o modelo de regressão tem uma grande
limitação preditiva, mas contribuiu para mostrar a grande variação do time dentro das
métricas selecionadas, o que gerou discussões sobre os motivos dessa variação.
Por fim, a Figura 21 apresenta o resultado da linha de tendência da função
logarítmica aplicada aos dados da dimensão processo.
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Tabela 16 - Equações aplicadas
Linear
X

Y

y =0,007x +
0,796

Polinomial

Potência

y = 0,0002x3 0,0049x2 + 0,0352x +
0,7616

Logarítmica

Exponecial

y = 0,0427ln(x)
+ 0,7727

y = 0,7902e0,0087x

y=
0,7651x0,0548

Suav.
Exponencial
Y'i=w*Y+(1-w)*Y'i-1

1 0,66290
2 0,92863
3 0,91908

0,80300
0,81000
0,81700

0,79210
0,81400
0,82850

0,79710
0,80407
0,81110

0,77270
0,80230
0,81961

0,76510
0,79472
0,81258

0,66290
0,66290
0,77831

4 0,83781
5 0,89745
6 0,76336

0,82400
0,83100
0,83800

0,83680
0,84010
0,83960

0,81818
0,82533
0,83254

0,83189
0,84142
0,84921

0,82549
0,83564
0,84404

0,83944
0,83873
0,86423

0,83982
0,84716
0,85456
0,86203
0,86956
0,87716
0,88482
0,89255
0,90035

0,85579
0,86149
0,86652
0,87102
0,87509
0,87881
0,88222
0,88539
0,88833

0,85120
0,85745
0,86300
0,86800
0,87254
0,87671
0,88057
0,88415
0,88750

0,82043
0,79055
0,82524
0,83317
0,78758
0,85730
0,85730
0,90284
0,92963

7 0,75163
0,84500
0,83650
8 0,87042
0,85200
0,83200
9 0,84351
0,85900
0,82730
10 0,72819
0,86600
0,82360
11 0,94812
0,87300
0,82210
12 0,85730
0,88000
0,82400
13 0,96216
0,88700
0,83050
14 0,96454
0,89400
0,84280
15 0,84571
0,90100
0,86210
Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 17 - Análise de erros dos modelos
Linear
Polinomial
EAM
0,07197317 0,07553528
EQM
0,00682842 0,00763980
EPAM 8,75855746 8,95577151
Fonte: Elaborado pelo autor

Potência
0,07242592
0,00684172
8,76715111

Logarítmica
0,07057053
0,00670529
8,54503901

Exponencial
0,07120001
0,00674407
8,57255684

Figura 21 - Projeção logarítmica

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.2.4 Resultados
A consolidação dos dados mostrou que o time, em geral, tem uma ótima
performance nos indicadores medidos, o que gera uma alta capacidade de entrega e
otimização no consumo das horas de projeto.
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Entretanto, foi possível perceber a variação entre as iterações, gerando uma
baixa capacidade preditiva do modelo.
A análise estatística mostrou que a equação logarítmica foi a que melhor se
ajustou aos dados, apresentando menor diferença média entre previsto e realizado.
Ainda assim, sua capacidade preditiva, avaliada através do coeficiente de
determinação se mostrou bastante baixa.
Do ponto de vista de análise de dados, a abordagem se mostrou bastante útil
ao apresentar o comportamento do time ao longo tempo. Isto permitiu avaliar
possíveis inconsistências e dificuldades do time em determinadas interações,
levantando questionamentos sobre que elementos colaboraram para gerar tais
resultados.
A composição da média dos indicadores para montar uma única dimensão
ajuda no sentido de se ter uma visão geral, entretanto dificulta a visualização de que
métrica estava pior ou melhor. Neste sentido, manter os indicadores separados
também se mostrou uma forma eficiente de análise.
4.2.3 Aplicação no contexto do sucesso de pessoas
No contexto de métricas relacionadas a pessoas, foi identificado que os times
não faziam registro de nenhum tipo de avaliação. Apesar de elementos do time
reportarem que avaliações de satisfação do cliente interno eram feitas e que a
motivação do time era acompanhada, nenhum tipo de registro destas ações foi
realizado.
Nesse ponto, consultando outras células de projeto foi possível constatar que
esse tipo de métrica não é registrada com frequência.
Considerando o contexto analisado, onde os times desenvolvem aplicativos
para celulares inteligentes, e que o ambiente onde esses aplicativos são
disponibilizados para instalação dispõe de mecanismos de avaliação pelo cliente final,
os times utilizam-se deste mecanismo para avaliar a eficiência das entregas
realizadas.
Sendo assim, a cada nova publicação de versão do aplicativo avalia-se a
variação da nota e os comentários realizados pelos clientes, indicando a satisfação
do cliente.
Para o aplicativo do projeto analisado, foram realizadas 17823 avaliações pelos
clientes. O sistema de avaliação conta com uma nota de 1 a 5 onde o aplicativo em

78

questão mantinha uma média de 4,4 pontos de avaliação, ou uma média de 88% de
aprovação.
Não foi possível avaliar a tendência neste caso uma vez que não há histórico
de notas por entrega, ou mesmo por iteração. Da mesma forma, não foi possível
identificar uma forma de avaliar a motivação ou satisfação do time.
Desta forma, considerando o contexto desta pesquisa, a principal dificuldade
foi encontrar projetos que utilizassem métricas explícitas de satisfação do cliente por
iteração e métricas que pudessem de alguma forma avaliar a satisfação do time com
a entrega realizada. Neste ponto, foi impossível aplicar a abordagem de medição e
predição, entretanto, viu-se que ainda assim, os times se utilizam de um indicador que
não foi visto na literatura pesquisada para avaliar a satisfação dos clientes.
4.2.4. Aplicação no contexto de sucesso do projeto
4.2.4.1 Análise estatística
No contexto de sucesso de projeto, a equação 4.9 foi proposta para apresentar
a média das dimensões medidas e assim apresentar uma tendência geral do projeto.
𝐼𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 =

𝐼𝑄𝑝𝑟𝑑 + 𝐼𝑄𝑝𝑟𝑐+𝐼𝑄𝑝𝑒𝑠
3

(4.9)

Entretanto após análise de cada dimensão verificou-se que as métricas
previamente selecionadas para a dimensão pessoas não foram registradas no
contexto pesquisado. Desta forma, para gerar os resultados gerais do projeto, o índice
de sucesso de pessoas precisou ser retirado da equação. A equação 4.10 apresenta
a fórmula utilizada para o cálculo do índice de sucesso do projeto.
𝐼𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 =

𝐼𝑄𝑝𝑟𝑑 + 𝐼𝑄𝑝𝑟𝑐
2

(4.10)

Na Tabela 18 a coluna Isucesso indica o resultado da Equação 4.10 aplicada
sobre os índices do produto e processo.
Projetando os dados da coluna Isucesso no gráfico de dispersão é possível
visualizar a distribuição dos dados ao longo do tempo. A Figura 22 apresenta o gráfico
de dispersão, que mostra uma grande variação dos dados.
Ao se aplicar a regressão linear nos dados é possível verificar uma tendência
negativa. A Figura 23 apresenta o gráfico com a linha de tendência representada pelos
marcadores quadrados no gráfico.
O coeficiente de determinação, ou R ao quadrado, resultou em torno de 9%, ou
seja, um valor muito baixo para permitir uma previsibilidade eficiente.
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Tabela 18- Índices de sucesso
Iteração Iprod Iproc Isucesso
1
0,96 0,66
0,81
2
1,00 0,93
0,96
3
1,00 0,92
0,96
4
1,00 0,84
0,92
5
1,00 0,90
0,95
6
1,00 0,76
0,88
7
0,67 0,75
0,71
8
0,83 0,87
0,85
9
0,70 0,84
0,77
10
0,71 0,73
0,72
11
0,84 0,95
0,90
12
0,78 0,86
0,82
13
0,61 0,96
0,79
14
0,85 0,96
0,91
15
0,83 0,85
0,84
Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 22 - Gráfico de dispersão do índice de sucesso do projeto

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 23 - Previsão no contexto do projeto

Fonte: Elaborado pelo autor

Suavizando-se os dados utilizando os modelos de regressão polinomial,
exponencial, de potência, logarítmica em busca de um ajuste melhor, tem-se o como
resultado os valores apresentados na Tabela 19 em termos de coeficiente de
determinação.
Tabela 19 - Equações de Regressão
Regressão
Equação
y = 0,9148x-0,04
Potência
y = 0,9e-0,007x
Exponencial
y = -0,035ln(x) + 0,9177
Logarítmica
y = -0,0065x + 0,9043
Linear
y = 0,0005x3 - 0,0103x2 + 0,0491x + 0,8457
Polinomial
Fonte: Elaborado pelo autor

Coeficiente de determinação
R² = 0,1033
R² = 0,1119
R² = 0,1114
R² = 0,1248
R² = 0,3421

Nota-se que se considerarmos o R quadrado das equações, a curva gerada
pela equação polinomial é a que oferece o melhor ajuste.
A fim de validar esse resultado e também comparar com a técnica de
suavização exponencial, a Tabela 20 foi gerada. Ela apresenta a previsão de cada
iteração para cada uma das equações e para a técnica de suavização exponencial.
A partir destes cálculos é possível obter o EAM, EQM e EPAM para comparar
os modelos e verificar qual daria melhores ajustes aos dados.
A Tabela 21 apresenta o resultado de cálculo de erro de cada modelo,
mostrando, conforme sugere Reis (2017), que o ajuste proporcionado pela equação
polinomial é a melhor em termos de predição, porém ainda assim, apresenta uma
capacidade preditiva bastante limitada.
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Tabela 20 - Projeção do índice de projeto para cada iteração

X

Iproj

Linear

Polinomial

Potência

Logarítimica

Exponecial

Suav.
Exponencial

y = -0,0065x +
0,9043

y = 0,0005x3 0,0103x2 +
0,0491x +
0,8457

y = 0,9148x-0,04

y = -0,035ln(x) +
0,9177

y = 0,9e-0,007x

Y'i=w*Y+(1w)*Y'i-1

1 0,81
0,8978
2 0,96
0,8913
3 0,96
0,8848
4 0,92
0,8783
5 0,95
0,8718
6 0,88
0,8653
7 0,71
0,8588
8 0,85
0,8523
9 0,77
0,8458
10 0,72
0,8393
11 0,90
0,8328
12 0,82
0,8263
13 0,79
0,8198
14 0,91
0,8133
15 0,84
0,8068
Fonte: Elaborado pelo autor

0,8850
0,9067
0,9138
0,9093
0,8962
0,8775
0,8562
0,8353
0,8178
0,8067
0,8050
0,8157
0,8418
0,8863
0,9522

0,9148
0,8898
0,8755
0,8655
0,8578
0,8515
0,8463
0,8418
0,8378
0,8343
0,8311
0,8282
0,8256
0,8232
0,8209

0,9177
0,8934
0,8792
0,8692
0,8614
0,8550
0,8496
0,8449
0,8408
0,8371
0,8338
0,8307
0,8279
0,8253
0,8229

0,8937
0,8875
0,8813
0,8751
0,8690
0,8630
0,8570
0,8510
0,8450
0,8392
0,8333
0,8275
0,8217
0,8160
0,8103

0,81000
0,81000
0,87061
0,90673
0,91209
0,92741
0,90825
0,82815
0,83698
0,80991
0,77358
0,82466
0,82278
0,80953
0,85013

Tabela 21 - Cálculo de erro
Suav.
Linear
Polinomial Potência Logarítimica Exponecial Exponencial
EAM
0,8523
0,0549 0,0653
0,0839
0,0845
0,0660
EQM
0,0056
0,0047 0,0051
0,0114
0,0116
0,0076
EPAM
7,6328
6,7269 7,6757
10,6686
10,7305
7,8965
Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 24 pode-se ver o resultado da curva gerada pela equação polinomial.
Nota-se que nas últimas iterações o time vem melhorando, o que não pode ser visto
na reta gerada pela equação linear.
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Figura 24 - Projeção polinomial.

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.4.2 Resultados
A análise estatística mostrou que considerar uma projeção polinomial de ordem
cúbica traria melhores resultados preditivos. Visualmente, utilizando essa equação foi
possível fazer uma análise melhor do comportamento dos indicadores ao longo do
tempo.
À medida que mais indicadores vão sendo adicionados ao modelo, a
informação final apresentará um panorama mais abrangente sobre o estado do
projeto.
Neste trabalho optou-se por considerar as dimensões com pesos iguais,
entretanto, uma evolução do modelo seria considerar pesos diferentes para cada
indicador de acordo com sua importância para o time.
4.2.5 Indicadores de sucesso
Paralelamente à análise do modelo de regressão a cada iteração foi possível
visualizar o desempenho do time sobre cada indicador através do uso de um gráfico
de desempenho por dimensão.
A Figura 25 apresenta os gráficos de cada uma das dimensões. Destaca-se o
indicador da dimensão pessoas que ficou zerado ao longo do projeto uma vez que
esse indicador não pôde ser recuperado.
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Figura 25 - Indicadores de sucesso por iteração

Fonte: Elaborado pelo autor

Analisando o histórico de gráficos, torna-se prático para o time visualizar o que
que está ruim naquela iteração e mesmo comparar o resultado da iteração com
gráficos de iterações anteriores.
O que se verificou com a utilização deste gráfico foi a possibilidade de quebra
das dimensões para se detalhar o desempenho por métrica utilizada. A Figura 26
apresenta um exemplo desta sugestão de quebra para trabalhos futuros.
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Figura 26 - Desempenho por métrica

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.6 Considerações finais
Nesta seção foram apresentados os resultados das análises estatísticas com a
aplicação da abordagem de medição e predição proposta no capítulo 3.
Para a dimensão produto foram recuperados os dados da ferramenta Jira,
analisados, discutidos, compilados e transportados para o artefato criado no Excel.
Os dados foram submetidos ao modelo de regressão linear possibilitando a análise
de tendência da dimensão produto. Foi possível identificar que apesar de apresentar
uma linha de tendência negativa, seu coeficiente de determinação foi de apenas 43%,
indicando uma capacidade limitada de previsibilidade. A partir desta constatação,
outros modelos de regressão foram avaliados para identificar o modelo que melhor se
ajustasse aos dados. Os modelos exponencial, de potência, logarítmico, polinomial e
a suavização exponencial foram aplicados e comparados por meio da análise de erros
de cada modelo. Neste sentido, o uso da regressão polinomial se mostrou a melhor
opção.
A análise estatística contribuiu para avaliar a capacidade preditiva do modelo,
mas outros resultados se mostraram importantes. Visualizar ao longo do tempo a
performance do indicador permitiu identificar possíveis falhas do time no registro de
dados e gerar a análise qualitativa dos motivos deste comportamento dos dados.
Considerando que um único indicador foi utilizado para observar a abordagem
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proposta, o uso de mais indicadores reforçaria a visão da qualidade do produto. A
característica de iterações curtas que os métodos ágeis trazem propiciam essa análise
constante, e ter uma forma de visualizar a performance constantemente melhora a
capacidade de análise do time. Neste sentido a abordagem se mostrou eficaz pois
conseguiu mostrar possíveis inconsistências do time possibilitando iniciativas de
análises para a identificação do problema.
Na dimensão processo duas métricas foram consideradas e utilizadas, o
escopo realizado em relação ao planejado e o volume de horas executada em relação
às planejadas. Os dados foram extraídos da ferramenta Jira e consolidados para cada
uma das iterações. A partir desta consolidação foi possível aplicar as funções de
cálculos definidas para cada uma das métricas e chegar ao indicador de sucesso da
dimensão processo usado pelo modelo de regressão linear para projetar a linha de
tendência desta dimensão.
Apesar do bom desempenho do time, a variação constante gerou resultados
baixos de previsibilidade no modelo linear. Outros modelos foram aplicados, mas
pouco se evoluiu. Neste sentido, a abordagem contribuiu para mostrar a grande
variação de resultados a cada iteração, levando ao time a se questionar os motivos
pelos quais essa variação constante ocorre. Itens como complexidade, trocas de
elementos no time, indisponibilidade de ambientes, entre outros fatores apareceram
nas discussões, gerando ações para estudar cada item em busca de melhores
resultados.
Na dimensão pessoas não foi possível aplicar as métricas selecionadas, viu-se
que apesar da utilização do modelo Ágil de gestão de projetos, as principais métricas
relacionadas a pessoas não eram registradas. Entretanto foi identificado uma forma
diferente de se avaliar a satisfação do cliente que não foi apresentada na literatura
pesquisada.
Com alguns ajustes, foi realizado a consolidação dos indicadores de sucesso
para o cálculo do sucesso para o projeto, dando um panorama mais geral das
métricas.
Outros resultados importantes foram identificados ao longo da aplicação da
abordagem.
Foi possível observar e constatar a participação do time no registro das
medidas bases utilizadas neste trabalho. Um dos principais pontos para se conseguir

86

boas medidas dentro de um projeto de desenvolvimento de software é o
comprometimento do time com a utilização correta das ferramentas disponíveis.
A projeção dos resultados obtidos no modelo de regressão, apresentando sua
tendência gerou questionamento sobre determinadas medições e sobre o
desempenho do time. Neste sentido, a abordagem se mostrou bastante satisfatória,
sendo um ponto de vista diferente em relação a outras ferramentas utilizadas no
contexto ágil.
Ao se buscar projetos para aplicar a abordagem, verificou-se que muitos não
registravam corretamente as informações, outros seguiam formas diferentes de
trabalho não registrando tais métricas, e outros ainda que não se preocupavam com
o registro de informações em ferramentas ágeis. Neste ponto, este trabalho contribuiu
para mostrar internamente aos times essa fragilidade e falta de padrão.
A abordagem de medição e previsão adotado se mostrou efetiva no sentido de
visualizar a variação de desempenho de indicadores do time, o que representa uma
forma de mostrar ao time que iniciativas de melhoria do processo precisam ser criadas
a cada iteração, enriquecendo seu processo de melhoria contínua. Se aplicado em
tempo de projeto, pode gerar melhorias a cada iteração o colaborar para o sucesso
do projeto.
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5 CONCLUSÃO
5.1 Introdução
Este trabalho apresentou uma proposta de abordagem para previsão em
projetos ágeis. Para tanto foram estudados fatores e métricas que pudessem ajudar
um time de projeto a medir sua capacidade de atingir seus os objetivos. Neste contexto
foram apresentados fatores que podem potencializar o sucesso de projetos e as
métricas mais utilizadas neste tipo de projeto, servindo assim de base para seleção
de métricas em projetos ágeis.
Com base nesse levantamento, foi proposto uma abordagem para organizar as
métricas de um projeto ágil baseado no modelo proposto pela norma ISO/IEC 15939.
Este modelo permite ao time visualizar claramente a proposta de cada métrica
utilizada, os atributos de qualidade utilizados na métrica, a definição da função
matemática que a calcula, o modelo de análise dos resultados daquela métrica e os
critérios de aceite para cada uma das métricas utilizadas. Este modelo contribui não
só para a organização das métricas utilizadas, mas também para que o racional das
métricas sejam avaliados, questionados e melhorados ao longo do tempo.
Por fim o modelo de regressão linear foi utilizado para avaliar o progresso dos
indicadores ao longo das iterações de um projeto ágil. Com esse método foi possível
projetar uma linha de tendência, baseada em cálculos estatísticos, que deu ao time a
capacidade de visualizar para onde o projeto está se encaminhando. Este mecanismo
contribui no sentido de indicar quais elementos do projeto devem ser analisados e
revisados para a próxima iteração.
5.2 Resultados atingidos
A aplicação da abordagem no contexto de um projeto real mostrou resultados
relevantes no sentido de prever o andamento do projeto.
Este trabalho serviu como base para a descoberta de métricas que podem ser
usadas em projetos ágeis no sentido de auxiliar na projeção do andamento do projeto.
Neste contexto, um conjunto de métricas para projetos ágeis foram disponibilizadas,
podendo ser generalizadas para o uso em outros projetos ágeis.
A aplicação da ISO 15939 permitiu a explicitação das métricas tornando
transparente o processo de medição e análise dos resultados.
As utilizações de métodos estatísticos de previsão serviram para gerar
indicadores sobre a tendência do projeto de acordo com a dimensão observada. Essa
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tendência pôde ser utilizada como baliza para dizer se o projeto estava indo bem ou
mal.
Como aprendizado no processo de utilização da abordagem, foi possível (i)
identificar a complexidade do acompanhamento em projetos ágeis. É muito comum os
times alterarem sua forma de trabalho e mesmo a forma como métricas são
registradas. Mesmo trabalhando com métricas comuns a projetos ágeis, foi bastante
complexo trazer para o artefato as métricas propostas. Foi possível ainda (ii) verificar
que a utilização do padrão ISO15939 ajuda realmente na exposição dos objetivos de
medidas do time, torna mais claro as métricas observadas e possibilita a discussão
sobre como a medida está sendo realizada. Também mostrou (iii) que a utilização de
um artefato específico com gráficos que mostram o desempenho do time em relação
a cada métrica, auxilia na visualização mais ampla do projeto, neste sentido, a medida
que mais métricas forem adicionadas ao artefato, maior será a abrangência desta
análise.
Dentro do contexto das métricas propostas neste trabalho, o que funcionou
muito bem foram as métricas que estão relacionadas ao desempenho do time. São as
registradas com maior frequência e passiveis de acompanhamento.
No contexto da dimensão produto, foi possível observar que nas primeiras
iterações os resultados foram melhores e ao longo do tempo foram se estabilizando,
o que projetou a tendência do indicador para baixo quando observado pelo prisma de
regressão linear, porém ao se utilizar o modelo de regressão polinomial, viu-se que
apesar da queda, o time vinha se recuperando.
No contexto da dimensão processo, observou-se que o time estava realmente
focado na entrega de valor, obtendo resultados bastantes satisfatórios. Apesar da
variação entre as iterações, o gráfico mostra uma certa estabilização do desempenho
do time ao longo do tempo.
No contexto da dimensão pessoas, apesar do manifesto ágil ter um
relacionamento muito forte com pessoas e menos a processos, o que se observou foi
que o uso de métricas associadas a pessoas obtidos na literatura não eram
registrados no contexto do projeto avaliado. Foi possível observar que, no contexto
explorado neste trabalho, as ações relacionadas a pessoas ocorrem, porém não são
quantificadas e registradas conforme observado na literatura. Neste sentindo, foi
possível identificar uma forma diferente de medição de satisfação do cliente, realizado
através das avaliações dos próprios clientes finais nas lojas de aplicativos utilizadas
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para distribuição do aplicativo gerado pelo time. Neste contexto, a medição de
satisfação é realizada diretamente com o cliente final, dando um retorno muito claro
para o time sobre o sucesso ou não do seu produto.
Cabe ainda, no contexto de pessoas, um estudo mais aprofundado no que
tange a métricas que possam ser utilizadas em projetos ágeis para medir o
relacionamento de pessoas, e como as cerimônias utilizadas por métodos ágeis
podem melhorar esse tipo de registro.
5.3 Limitações da pesquisa
Este trabalho utilizou como base um projeto real de desenvolvimento de um
aplicativo para smartphones para aplicação de um modelo de medição e predição. O
ponto forte foi o uso de um projeto real, considerando dados colhidos ao longo de 15
iterações para análise. Entretanto, uma de suas principais limitações foi o volume de
dados estudados. Os resultados aqui obtidos estão associados a este contexto.
Do ponto de vista das métricas utilizadas neste trabalho, é importante destacar
que foram obtidas através do estudo da literatura sobre métricas em projetos ágeis e
podem ser generalizadas a outros projetos ágeis.
A aplicação da ISO 15939 pode ser estendida a métricas de projetos de
software em geral, sendo de grande valia para a especificação de métricas e
explicitação das medidas utilizadas no projeto.
É importante destacar ainda, que apesar dos métodos estatísticos utilizados no
trabalho serem métodos consolidados pela literatura, não necessariamente devem ser
utilizados exatamente como aplicado neste trabalho de pesquisa. Cada projeto possui
suas particularidades e o uso de uma outra técnica estatística deve ser avaliada dentro
do contexto específico do projeto. Mais estudos serão necessários para afirmar que o
método A ou B podem ser sempre utilizados em projetos ágeis.
Para a evolução desta pesquisa, novos projetos precisam ser avaliados para
que se possa observar que benefícios poderiam ser obtidos em diferentes contextos.
5.4 Trabalhos futuros
Ao longo desta pesquisa, foi possível mapear pontos que podem ser evoluídos e
desenvolvidos em trabalhos futuros. Entre eles destacam-se (i) a aplicação do artefato
em tempo de projeto, para estudar qual seu impacto no comportamento do time ao
longo das iterações; (ii) o uso de ferramentas para ajudar a definir as métricas que
atendem melhor ao time, combinando Goal Question Metrics (GQM) com a ISO 15939;
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(iii) evolução do artefato para ser usado como um guia de qualidade para liberação
de entrega do software desenvolvido, ou seja, a entrega final em produção só
acontece se um nível mínimo de desempenho da qualidade for atingido; (iv) apesar
do modelo de apresentação dos índices por dimensão ter sido bastante útil para
demonstrar em que dimensão o time precisa melhorar, gerar a mesma apresentação
por métrica permitiria uma visão mais detalhada do desempenho do time. Uma das
ideias que surgiram a partir da pesquisa foi criar uma roda de métricas, onde pudesse
ser apresentada as métricas medidas em cada iteração; (v) avaliar diferentes métodos
estatísticos de previsão para identificar se resultados mais precisos são observados.
No contexto de desenvolvimento ágil, inúmeras oportunidades ainda existem
para incorporar melhorias a este tipo de projeto. Este trabalho contribuiu com uma
forma nova de utilizar as métricas no contexto ágil, possibilitando ao time visualizar a
tendência de sucesso sob alguns pontos de vistas.
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Apêndice A: Relação de métricas para projetos de desenvolvimento ágil

Classif.

Código

Métrica

MPRD1 Acoplamento
Cobertura de testes
MPRD2 unitários/automatizados
do código desenvolvido
MPRD3 Confiabilidade
MPRD4

Defeitos detectados pelo
cliente

MPRD5

Defeitos detectados na
fase de testes

MPRD6 Defeitos em aberto

MPRD7 Densidade dos defeitos
MPRD8 Esforço de manutenção
MPRD9 Estado do Build

Produto

MPRD10 Exatidão

Descrição
Interconexões entre
componentes
Cobertura de testes
unitários.
(Automatizados ou não)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

Relação entre o número
defeitos encontrados na
fase de testes e o
número de defeitos
encontrados na fase de
aceitação

MPRD15 Retorno do investimento
Reusabilidade de
MPRD16
componentes
Tempo de correção de
MPRD17
bug

MPRD19 Tendência de defeito

X

X

Índice de severidade de
defeitos abertos
MPRD12 Facilidade de Manutenção
MPRD13 Número de casos de teste

MPRD18 Tempo médio para falhas

X

Número de defeitos
encontrados após a
entrega
Número de defeitos
durante a fase de testes
Número de defeitos
aguardando recursos
para resolve-los
Relação entre número
de defeitos e o tamanho X
do projeto
Volume de esforço
gasto com manutenção
Se o build da aplicação
ocorreu com sucesso ou
quebrou.
Número de defeitos por
linhas de código

MPRD11

MPRD14 Qualidade dos Testes

Autores
A1 A2 A3 A4

X

X
X
X
Relação entre tempo de
indisponibilidade pelo
número de falhas
Se o backlog de
defeitos está
aumentando, se
mantendo ou
diminuindo

X

X
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Classif.

Código
MPRD20

Métrica

Descrição

Autores
A1 A2 A3 A4

Usuário afetados por
problemas por período

Valor de Negócio
MPRD21
entregue

MPRD22 Volatilidade do produto
VPL (Valor presente
líquido)
Atividades que geraram
MPRC1
retrabalho

X
O que aconteceu no
último período
financeiro
Relação entre
manutenções corretivas
e manutenções de
melhorias.

X

X

MPRD23

MPRC2

Burndown do esforço da
iteração

MPRC3 Burnup de release

MPRC4 Cycle Time
MPRC5

X

X
Número de atividades
que geraram retrabalho.
Gráfico que mostra
quanto das atividades
ainda faltam ser
completadas
Gráfico que mostra a
relação entre o trabalho
feito e o trabalho
necessário.
Tempo do ciclo para
concluir uma tarefa

X

X

X

X

X

X

X

Diagrama de fluxo
cumulativo

MPRC6 Débito técnica

X
Problemas técnicos a
serem resolvidos

MPRC7 Entrega no prazo
MPRC8 Estimativa de esforço
Processo
MPRC9 Fator Foco

Relação entre
velocidade e
capacidade do time.

Fluxo de tarefas no
quadro Kanban
Grau de atendimento aos
MPRC11
requisitos funcionais

MPRC13 Mudanças nos requisitos

X

X

X

X

X

X

X

X
Tempo entre o início e
conclusão de uma
história
Tempo gasto em
mudanças

Número de
MPRC14 Funcionalidade testadas e
entregues (RTF)
Número de
MPRC15 funcionalidades não
concluídas na iteração

X
X

MPRC10

MPRC12 Lead Time

X

X

X
X

Número de
funcionalidades
planejadas menos as
funcionalidades
concluídas

X

X

X

X
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Classif.

Código

Métrica

Descrição

Número de horas
MPRC16 trabalhadas em atividades
de desenvolvimento
Número de Impedimentos
MPRC17
resolvidos
Número de integrações
MPRC18
por dia
Porcentagem de
MPRC19
completude da história
Porcentagem de trabalho
a mais associado a um
item de trabalho que não
estava previsto mas
MPRC20
precisa ser realizada para
cumprir com a entrega do
item/Tarefas não
planejadas
Porcentagem de trabalho
assumido durante a
execução da iteração por
MPRC21
que o trabalho original
terminou antes do
esperado.
MPRC22 Precisão das estimativas
Precisão na execução das Taxa de acerto nas
MPRC23
tarefas
estimativas das tarefas
Número de tarefas
MPRC24 Throughput
entregues por período
de tempo
Total de horas com
MPRC25
gestão do projeto
Total de horas
MPRC26
consumidas pelo projeto
MPRC27 Variação de Custos
Soma das estimativas
MPRC28 Velocidade do time
das funcionalidades
entregues na iteração.
Tarefas iniciadas, mas
MPRC29 Working in Progress
não terminadas
Capacidade de trabalho
MPES1
do time
MPES2 Custo por linha de código
MPES3
Pessoas
MPES4

MPES5

Índice de motivação dos
membros da equipe
Indicativo da satisfação
Número de solicitações
do cliente com o
de mudanças
produto entregue.
Relação entre linhas de
Produtividade por linha de
código pelo número de
código
recursos por período

Autores
A1 A2 A3 A4
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

Motivação da Equipe

X

X

X
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Código
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Autores
A1 A2 A3 A4

Nível de Satisfação do
cliente colhido usando
uma pesquisa.
X X X X
Fonte: Criado pelo autor com base em Padmini, Bandara e Perera (2015), Kupiainen, Mäntylä
e Itkonen (2015), Mukker, Singh e Mishra (2014) e Pegoraro (2014)
MPES6

Satisfação do Cliente

