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RESUMO

Com o aumento da adoção de práticas ágeis nos últimos anos e os casos de
sucesso referentes a estas adoções, as dúvidas relacionadas ao porquê de se
adotar práticas ágeis foram substituídas por dúvidas referentes à forma de adotá-las.
Dentre os Frameworks ágeis mais adotados destaca-se o Scrum. No entanto, muitas
empresas não estão preparadas para adotar as práticas Scrum de maneira
satisfatória. Uma das razões deste despreparo é a aparente ausência de
abordagens estruturadas, pelo menos no domínio público, que oriente e auxilie as
empresas durante o processo de adoção. Desta forma, este trabalho propõe um
Método para Qualificação da Adequação à Adoção de Scrum (MQAAS) para avaliar
a prontidão de projetos e empresas desenvolvedoras de software que objetivam a
adoção das práticas Scrum. Para uma avaliação preliminar da aplicação do método
proposto em um cenário real, foi realizado um estudo de caso. Os resultados do
estudo de caso comprovaram a eficácia do método no cenário em que foi aplicado.
Palavras chave: Métodos ágeis, SCRUM e Práticas ágeis.

ABSTRACT

A method for qualifying companies and / or projects seeking the adoption of
Scrum

With the adoption of agile practices in the last years and the success cases
referring to these adoptions, the doubts regarding the reason for adopting agile
practices have been replaced by doubts about the way of adopting them. Among the
Agile Frameworks most adopted, Scrum stands out. However, many companies are
not prepared to adopt Scrum practices in a satisfactory way. One of the reasons for
this lack of preparation is the apparent absence of structured approaches, at least in
the public domain, that guide and assist companies during the adoption process. In
this way, this work proposes a Method for Qualification of the Adaptation to the
Adoption of Scrum (MQAAS) to evaluate the readiness of projects and software
companies that aim at the adoption of Scrum practices. For a preliminary evaluation
of the application of the proposed method in a real scenario, a case study was
carried out. The results of the case study proved the efficacy of the method in the
scenario in which it was applied.
Keywords: Agile Methods, SCRUM and Agile Practices.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Motivação

Com o aumento da adoção de práticas ágeis nos últimos anos e os casos de
sucesso referentes a estas adoções (WILLIAMS et al., 2000) e (SCHATZ, 2005), as
dúvidas relacionadas ao porquê de se adotar práticas ágeis foram substituídas por
dúvidas referentes à forma de adotá-las (HIGHSMITH, 2006). Dentre os Frameworks
ágeis mais adotados destaca-se o Scrum (AZYIAN, 2011), (FORRESTER, 2013)
(VERSIONONE, 2014), (SCHWABER, 2016), (AMBLER, 2014), (SCRUMALLIANCE,
2015) e (MELO, 2015). No entanto, muitas empresas não estão preparadas para
adotar um desenvolvimento ágil de maneira satisfatória (QUMER, 2007),
(VERSIONONE, 2014), (MELO, 2015).

Embora tenha sido possível fazer referência a numerosas adoções de práticas ágeis
bem-sucedidas, como descritos nos casos (COHN, 2003), (SCHATZ, 2005),
(SRINIVASAN, 2009), (AMBLER, 2014) e (GANDOMANI, 2016), estes não podem
ser aprioristicamente generalizados, pois cada um deles foi centrado em uma
empresa específica. Estas referências podem não trazer os mesmos resultados para
uma empresa com diferentes características e necessidades.

Uma pesquisa realizada por Versionone (2014), mostra que somente 15% das
empresas que adotaram práticas ágeis não tiveram falha em nenhum dos seus
projetos. Melo (2015) apresenta números bem aproximados em uma pesquisa
realizada com empresas brasileiras.

Um dos problemas que levam os projetos a falharem é a ausência de orientação e
assistência a empresas durante o processo de adoção. De acordo com Sidky (2007),
Esfahani (2012) e Vasconcelos et al., (2015), existe escassez de abordagens
estruturadas, que auxiliem as empresas no processo de adoção destas práticas
ágeis.
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Um importante fator, que contribui para essas falhas em projetos que adotam
práticas ágeis, é o número de problemas que devem ser abordados para fornecer às
empresas uma orientação para a adoção bem-sucedida destas práticas. Estes
problemas incluem, entre outras questões, determinar: (1) o quão preparada a
empresa está para a adoção de práticas ágeis; (2) as práticas que devem ser
adotadas; (3) as potenciais dificuldades em adotá-las; (4) e, finalmente, os
preparativos organizacionais necessários para a adoção destas práticas (SHVETHA,
2011).

Assim, a necessidade de um conjunto de diretrizes para auxiliar uma empresa no
processo de adoção de práticas ágeis tornou-se evidente. Estas orientações
também são necessárias para alertar sobre possíveis desafios referentes à adoção e
na definição de como as práticas devem ser adotadas (QUMER, 2007).

Ainda, de acordo com Sidky (2007), é importante ter-se uma abordagem sistemática
no auxílio à adoção de práticas ágeis, que evite as empresas a confrontarem com os
desafios já conhecidos na literatura. Na verdade, alguns níveis de orientação e
estrutura devem existir para todos os esforços de melhoria de processos de
desenvolvimento de software, incluindo desenvolvimento de software utilizando
práticas ágeis.

Nesse contexto, alguns trabalhos foram realizados como o Framework criado por
Qumer (2007) que propõe a aplicação de determinadas práticas ágeis, selecionadas
de acordo com o nível de maturidade ágil de cada empresa. Sidky (2007) propõe um
Framework para a adoção destas práticas baseado nas características dos projetos
e das empresas que irão utilizá-las. Esfahani (2012) identificou que as
características da empresa são primordiais a para adoção efetiva de práticas ágeis e
desenvolveu um Framework para pré-analise de adoção de práticas ágeis.

Essas abordagens são abrangentes e situacionais. Abrangentes em relação às
disciplinas ágeis, uma vez que propõem a utilização de diferentes práticas ágeis; e
situacionais, pois a adoção das práticas são referentes às características da
empresa ou dos projetos.
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Por ser o mais frequentemente adotado e por suas práticas trazerem benefícios
específicos ao negócio, o Scrum tem despertado cada vez mais o interesse de
empresas

que

desejam

adotar

práticas

ágeis

em

seus

processos

de

desenvolvimento de software (VERSIONONE, 2014).

Nos Frameworks de avaliação para adoção de práticas ágeis propostos por Qumer
(2007), Sidky (2007) e Esfahani (2012), os autores não apresentaram avaliações de
seus trabalhos quando uma empresa tem interesse nos benefícios da adoção
específica de Scrum, mas sim de métodos e Frameworks mais abrangentes que
podem incluir diferentes práticas ágeis. A adoção de Scrum pode gerar alguns
desafios particulares (por exemplo, o modo de estimativa de esforço, o protocolo de
comunicação com o cliente, etc.), que podem ocasionar falhas na sua utilização
durante o andamento de um projeto (CHO, 2008) e (AKIF, 2012). De acordo com
Schwaber (2016), há mais chance de sucesso na adoção e execução de projetos
com o Scrum se todas as suas práticas forem adotadas e utilizadas em conjunto.
Como os Frameworks propostos são situacionais, de acordo com as necessidades
específicas de um projeto da empresa, é possível que uma prática Scrum possa não
ser adotada ou substituída por outra prática ágil, o que pode acarretar dificuldades
na utilização das práticas e até mesmo na falha do projeto.

1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é propor um Método para Qualificação da Adequação à
Adoção de Scrum (MQAAS) para avaliar a capacitação de projetos e/ou empresas
desenvolvedoras de software que objetivam a adoção de Scrum. Para uma
avaliação preliminar da aplicação do método proposto em um cenário real, realizouse um estudo de caso.

As práticas Scrum (SCHWABER, 2001), serão reunidas e organizadas de acordo
com suas características (i.e. clientes, equipe de desenvolvimento, gestores,
ferramentas, cultura, gestão de projetos e ambiente físico). O método proposto
utiliza estas características como base para a geração de indicadores, que serão
utilizados durante a avaliação da capacitação para a adoção do Scrum. O método
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procura atender aos seguintes itens, identificados por Shvetha (2011), como
premissa para adoção de práticas ágeis, em particular o Scrum: (1) o quão
preparada a empresa está para a adoção de práticas ágeis; (2) as práticas que
devem ser adotadas; (3) as potenciais dificuldades em adotá-las; (4) e, finalmente,
os preparativos organizacionais necessários para a adoção destas práticas.

No estudo de caso, pretende-se avaliar preliminarmente a eficácia do método
MQAAS em relação às premissas de adoção, segundo as diretivas de Sidky (2007).

Devido a necessidades específicas de cada equipe, a proposta deste trabalho não
constitui um guia de práticas, mas poderá auxiliar as empresas e equipes de
desenvolvimento de software, fornecendo subsídios para a decisão pela adoção ou
não do Scrum na empresa e/ou em um determinado projeto de software.

1.3

Trabalhos relacionados

Para empresas em busca da melhoria de seus processos de desenvolvimento de
software com a adoção de métodos ágeis, é recomendado uma avaliação prévia
para se identificar o estado atual e o estado desejado de ser alcançado com a
adoção dos métodos ágeis ESFAHANI (2012) e QUMER (2008). Sidky (2007)
propôs um framework que possibilita a avaliação de empresas ou projetos que visam
a adoção de métodos ágeis, de forma que seja possível qualificá-los em cinco níveis
de maturidade, assim como é realizado em avaliações com o CMMI (SEI, 2006).
Esta abordagem possibilita a adoção de práticas de diferentes métodos ágeis como
LEAN (POPPENDIECK, 2003), XP (BECK, 1999), SCRUM (SCHWABER, 2001),
entre outros, de acordo com o nível de maturidade que a empresa se encontra. Uma
abordagem mais generalista como esta pode não ser tão eficiente quando o objetivo
é a adoção de uma abordagem específica como o Scrum, pois, para se obter os
benefícios propostos com a adoção deste framework, é sugerido que todas suas
práticas sejam adotadas em conjunto. Não identificando um método específico para
adoção de Scrum, Cho (2010) apresenta o resultado de uma implantação de Scrum
em duas empresas de desenvolvimento de software. Durante a implantação, o autor
identificou diferentes desafios relacionados às práticas Scrum específicas. Como
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resultado o autor apresenta os desafios encontrados com a implantação, associados
às práticas Scrum que os originaram, possibilitando que outras empresas aprendam
com estas experiências afim de não encontrarem os mesmos desafios durante a
implantação de Scrum.

É possível que a abordagem utilizada por Sidky (2007) possibilite a proposição de
um método específico para avaliação da capacitação de empresas e/ou projetos na
adoção de Scrum, com a realização de algumas alterações, como: manter somente
as práticas Scrum e realizando a adoção destas práticas como um todo. Como
consequência, haveria a substituição dos cinco níveis de maturidade propostos por
Sidky (2007) por somente um nível. Este único nível permitiria decidir se a empresa
está ou não apta a adotar Scrum, ou seja, se a empresa e/ou projeto estão aptos a
adotarem todas as práticas associadas a este único nível.

1.4

Contribuições

O método proposto procura ampliar o número de abordagens estruturadas com
avaliação empírica disponíveis no domínio público, propondo um enfoque
especializado para avaliar a capacitação de empresas e/ou projetos para a adoção
do Scrum.

A utilização da abordagem proposta por este trabalho deverá apoiar as empresas na
avaliação da viabilidade de adoção de Scrum pela empresa e/ou em um projeto
específico, contribuindo para reduzir o esforço e custo de sua implantação e
identificando características não desejáveis à um processo de adoção de Scrum.

1.5

Etapas da pesquisa

A pesquisa para realização deste trabalho iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica
detalhada a respeito do Scrum, suas práticas e desafios encontrados por empresas
que realizaram ou tentaram realizar a adoção de Scrum onde foi identificado o
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trabalho de Cho (2010). Além disso, pesquisou-se quais características uma
empresa e um projeto precisam ter para que seja possível a adoção do Scrum.

Em seguida, foi realizada uma pesquisa para identificar as soluções atuais que
objetivam a adoção de Scrum e/ou métodos ágeis de uma maneira geral.

Com o resultado da pesquisa não foi possível identificar, até o momento da redação
deste trabalho, um método que fosse amplamente utilizado pelas empresas para
adoção de Scrum, identificando-se, no entanto, alguns frameworks para a adoção de
métodos ágeis no geral. A partir desta aparente escassez de métodos específicos
para a adoção de Scrum originou-se a motivação deste trabalho.

Os estudos continuaram então para identificar as características dos frameworks
encontrados para a adoção de métodos ágeis que poderiam apoiar a adoção do
Scrum, no intuito de identificar contribuições para o método proposto neste trabalho.
Foi possível identificar, no framework proposto por Sidky (2007), Indicadores que, se
refinados, para as particularidades do Scrum, poderiam ser utilizados para adoção
de Scrum.

A partir deste ponto, realizou-se uma pesquisa para identificar qual modelo poderia
ser utilizado como base para a criação do método proposto neste trabalho. Como
resultado identificou-se o IDEAL (MCFEELEY, 1996).

Para uma avalição preliminar da eficácia do método proposto, realizou-se um estudo
de caso com membros de equipes de uma empresa real. A Figura 1 representa os
direcionadores conceituais para a elaboração do método MQAAS proposto, bem
como a avaliação crítica inicial esperada pelo estudo de caso.
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Figura 1 – Direcionadores conceituais do método MQAAS

Desafios para Adoção de
Scrum (Adaptação de
Cho(2010))

Indicadores (Adaptação
de Sidki (2007)

Práticas Scrum
(SCHWABER, 2001)

Método
(MQAAS)

Modelo
IDEAL (MCFEELEY,
1996)

Fonte: Figura elaborada pelo autor.

1.6

Estrutura da dissertação

A dissertação está prevista para conter 6 seções e um apêndice. O presente texto
do exame de qualificação contempla as seções: Introdução, Adoção de métodos
ágeis e desafios de implantação do Scrum e Método de qualificação de adequação à
adoção de Scrum

Introdução: Introdução ao trabalho, seus objetivos, as motivações e justificativas
que levaram ao desenvolvimento desta dissertação, assim como a abrangência e a
metodologia utilizada neste trabalho de pesquisa científica.

Adoção de métodos ágeis e desafios de implantação do Scrum: Contém
conceitos relacionados aos métodos ágeis, ao Scrum, aos desafios da adoção e aos
principais métodos propostos para adoção de Scrum encontrados na literatura.

Método de qualificação de adequação à adoção de Scrum: Apresenta e detalha
o método para qualificação de empresas que buscam a adoção de Scrum.
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Estudo de Caso: Apresentação do estudo de caso justifica e apresenta as equipes
selecionadas, os sujeitos da pesquisa, a geração do roteiro das entrevistas, e
também de descreve a coleta e a análise dos dados.

Análise dos Resultados: Apresentação e Análise dos Resultados descrevem e
analisam as respostas das entrevistas, identificando os principais benefícios e
desafios que o uso conjunto das ações propostas no modelo de adoção trouxe à
empresa e à equipe, e se os desafios identificados na literatura foram superados
com o uso do modelo.

Considerações Finais: Finaliza o trabalho concluindo se o modelo proposto pode
auxiliar as empresas e equipes a superarem os desafios, encontrados na literatura,
durante a adoção de Scrum, proposições de melhorias e trabalhos futuros.

Apêndice A: Contém o roteiro das afirmações e tópicos a serem utilizados nas
entrevistas do estudo de caso.
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Adoção de métodos ágeis e desafios de implantação de Scrum

Esta seção apresenta conceitos relacionados aos valores e práticas dos métodos
ágeis, o detalhamento do Scrum e os desafios relacionados à sua adoção.
Apresenta ainda os principais Frameworks utilizados para adoção de métodos ágeis.
Neste trabalho, será adotado o termo “métodos ágeis” para referenciar, de forma
genérica, os processos, métodos e metodologias que estão de acordo ao manifesto
ágil (BECK et al., 2001). Entende-se ainda, por práticas as atividades concretas e
técnicas utilizadas para desenvolver e gerenciar projetos de software em uma
maneira consistente com os princípios ágeis. Por exemplo, estórias de usuário, e
desenvolvimento colaborativo.
Além disso, emprega-se o termo “tradicional”, por comodidade, para referenciar os
processos de desenvolvimento de software que não estão de acordo com o
manifesto ágil (BECK et al., 2001).

2.1

Métodos Ágeis

A engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática e
disciplinada, quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção de
software (SWEBOK, 2004). O processo de desenvolvimento de software começa
com a identificação e especificação das necessidades a serem atendidas em
seguida as fases de arquitetura, projeto, codificação, testes e manutenção. Os
processos de desenvolvimento de software tradicionais como o modelo Cascata
(ROYCE,1987) e o modelo Espiral (BOEHM, 1988) focalizam, primordialmente, as
seguintes atividades:


Planejamento para definir o processo a ser seguido, identificando tarefas a
serem concluídas durante o desenvolvimento e determinando pontos críticos
e riscos;
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Documentação de todo o processo com: especificação de requisitos de
software (ERS), documentos, planos de teste, documento de arquitetura,
entre outros;



Registro de todos os requisitos antes de iniciar as próximas fases;



Monitoramento e controle de processos, gestão de riscos e controle de
qualidade.

No entanto, muitas equipes de desenvolvimento perceberam que os processos
tradicionais de desenvolvimento de software não são adequados a todas as
situações e equipes de desenvolvimento. Estes processos são considerados
inadequados em casos em que são necessárias alterações frequentes dos requisitos
(HAWRYSH, 2000) e (HIGHSMITH, 2001).

No processo de desenvolvimento de software em cascata, tenta-se prever os
requisitos e criar a arquitetura do sistema de software no início do projeto, a fim de
atender às necessidades atuais e futuras. No entanto, se alguns requisitos não são
previamente identificados, a arquitetura atual pode não ser mais válida e o custo de
modificar a arquitetura e o código, a fim de satisfazer os requisitos identificados
tardiamente durante o ciclo de desenvolvimento é muito alto (BOEHM, 1988). Por
outro lado, o modelo em espiral tenta minimizar tal impacto, mas preconiza a
elaboração da arquitetura o mais cedo possível considerando fatores de risco dos
primeiros ciclos da espiral. Embora se tenha a possibilidade de melhor controle de
esforço dos requisitos e de seus impactos na arquitetura do software, a
complexidade deste modelo de desenvolvimento dificulta a implantação eficaz deste
controle.

A mudança no ambiente de negócios do mercado de software influencia diretamente
o comportamento dos processos de desenvolvimento de software, pois a satisfação
das expectativas do cliente no momento da entrega de um produto torna-se mais
prioritária do que no início do projeto. A criação de uma documentação completa na
fase inicial do projeto pode acabar gerando desperdício de tempo, devido às
possíveis alterações a serem realizadas. Manter os artefatos atualizados, de acordo
com as alterações, dificulta o processo, podendo inviabilizar sua realização, ao gerar
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extensos esforços de planejamento e retrabalho, causando impacto nos prazos e
custos (HIGHSMITH, 2001).

As questões acima mencionadas motivaram a necessidade de novas abordagens de
desenvolvimento para acomodar rapidamente mudanças de requisitos em sistemas
de software, a exemplo dos métodos ágeis. Diversos métodos foram definidos,
desde então, com práticas e características específicas.

Em 2001, foi criada a

Aliança Ágil, uma união de dezessete especialistas em desenvolvimento de
software, que resultou na geração de um conjunto de princípios, representados no
Manifesto Ágil, como segue:
“Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver softwares
fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo. Através deste trabalho,
passamos a valorizar:
Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas;
Software em funcionamento mais que documentação abrangente;
Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos;
Responder a mudanças mais que seguir um plano. (BECK et al., 2001)”.

Nesse contexto, os métodos ágeis foram criados como uma alternativa às
abordagens de desenvolvimento tradicional existentes. Seus conjuntos de técnicas e
atividades específicas surgiram para estimular a criatividade e responsabilidade da
equipe em condições de mudanças frequentes, enfatizando a participação do
usuário durante o processo, uma rápida reação às mudanças de requisitos do
sistema e entregas contínuas durante seu ciclo de vida.

2.2

Scrum

Dentre as diferentes propostas de modelos e práticas ágeis criados, como descritos
na seção anterior, pesquisas realizadas por (AZYIAN, 2011), (FORRESTER,2013)
(VERSIONONE,2014), (AMBLER, 2014) e (MELO, 2015), mostram que as práticas
Scrum são as mais frequentemente adotadas.

O Scrum é um Framework estrutural utilizado para gerenciar o desenvolvimento de
produtos, composto por papéis, eventos e artefatos que se interligam por regras. Os
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elementos e as regras do Scrum constituem suas práticas. As práticas Scrum
representam a aplicação dos conceitos, culturas, técnicas e as atividades propostas
e que devem ser adotadas para se conseguir os benefícios sugeridos com a adoção
do Scrum (SCHWABER, 2011). Os detalhes do Scrum e suas práticas estão
descritos a seguir.

Os papéis no Scrum são definidos em:


Equipe de desenvolvimento - grupo auto gerenciável de três a nove pessoas
sem hierarquias. Esse grupo deve ter todos os conhecimentos e habilidades
necessários para o desenvolvimento do software e é responsável pelo
produto gerado;



Dono do produto - responsável pelo desenvolvimento do software, é quem
define e prioriza constantemente as estórias de usuários com foco no retorno
do investimento. O dono do produto deve trabalhar com a equipe
esclarecendo

questões

referentes

ao

negócio,

apresentando

suas

expectativas e renegociando o escopo quando preciso;


Mestre Scrum (Scrum Master) - facilitador e orientador, o devendo direcionar
a equipe à autogestão, fazê-la seguir as regras do Scrum, remover os
impedimentos ao andamento do projeto, ajudar o dono do produto na
priorização dos requisitos e facilitar os eventos.

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

O dono do produto cria e prioriza o backlog do produto (pendências do produto), que
é uma lista de requisitos em forma de estórias pouco detalhadas. Na reunião de
planejamento do Sprint (que pode durar até oito horas), o dono do produto apresenta
essas estórias priorizadas ao Mestre Scrum e à equipe de desenvolvimento, que
define em consenso quais deles serão produzidos naquele Sprint. O resultado desta
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reunião é o backlog do Sprint, lista contendo os requisitos selecionados, as tarefas e
as estimativas feitas pela equipe de desenvolvimento.

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

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

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

2.3

Frameworks e modelos para adoção de métodos ágeis

Para auxiliar a adoção de métodos ágeis, foram propostos alguns modelos de
adoção e melhoria de processos de métodos de desenvolvimento de software, uma
breve descrição destes modelos é apresentada a seguir.

Boehm (2004) apresenta um modelo de desenvolvimento de software com cinco
etapas, que é o reflexo das características de ambos os processos de
desenvolvimento ágil e tradicional. Este modelo é interessante para empresas que
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requerem uma abordagem híbrida, combinando os aspectos considerados mais
benéficos a ambos os processos de desenvolvimento. No entanto, a principal
desvantagem dessa abordagem é que o modelo fornece uma visão geral do que
deve ser seguido e não práticas reais (SIDKY, 2007). A adoção de práticas ágeis
exige uma abordagem direta, ou seja, mais detalhes e direcionamento a respeito das
práticas que são mais adequadas de acordo com as características da empresa que
irá adotar estas práticas (SHVETHA, 2011).

Tendo em vista uma abordagem mais direta para tal adoção, alguns Frameworks
foram propostos. Sidky (2007) propôs um Framework denominado Sidky Agile
Measurement Index (SAMI) que descreve uma abordagem sistemática e estruturada
para orientar as empresas em seus esforços de adoção de práticas ágeis.

O SAMI baseia-se na ideia de quanto maior o número de práticas ágeis adotadas
por uma empresa, maior é a sua agilidade. O número de práticas ágeis adotadas
pela empresa determina seu potencial ágil. Reconhecendo que a contagem do
número de práticas adotadas é uma medida simplista, Sidky (2007) criou cinco
níveis ágeis, inspirando-se no CMMI (SEI,2006), descrito adiante em 2.6.

Os níveis foram definidos de acordo com o manifesto ágil (BECK et al., 2001) e cada
nível ágil tem um conjunto de objetivos. Baseado nestes objetivos, um conjunto de
práticas são identificadas. Uma empresa pode escolher alcançar qualquer um dos
níveis de agilidade pela adoção de todas as práticas deste nível e dos níveis abaixo.
Ou seja, para uma empresa manter sua agilidade no nível 3, têm de ser adotadas
todas as práticas identificadas para os níveis 1, 2 e 3.

Uma desvantagem dessa abordagem é que ela compromete a flexibilidade
proporcionada pelos métodos ágeis (QUMER, 2008). Um conjunto de práticas para
cada nível é pré-definido e é "imposto" à empresa, reduzindo assim a flexibilidade
oferecida pelos métodos ágeis. Os níveis estabelecidos podem não refletir a cultura
e os valores das empresas, fator que tem influência importante na capacitação da
adoção.
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Uma abordagem parecida com a definida no SAMI é proposta por Qumer (2008),
que apresenta uma estrutura de adoção ágil apoiado por uma técnica de medição de
agilidade. A estrutura de adoção, chamada de Agile Adoption and Improvement
Model (AAIM), apresenta cinco parâmetros como base conceitual: flexibilidade,
velocidade, leveza, responsabilidade e aprendizagem, que devem ser incorporados
pela empresa.

Seis níveis de agilidade estão definidos e são posteriormente agrupados em três
blocos ágeis. Cada bloco e nível tem associado um conjunto de objetivos. Em cada
bloco, o grau de agilidade pode ser medido usando a abordagem de medição - 4DAT (4 Dimensional Analytical Tool). Esta abordagem de medição fornece métricas
específicas para avaliar quantitativamente a agilidade de um processo de software.

O 4-DAT foi projetado para examinar os métodos e Frameworks ágeis em quatro
dimensões diferentes: (1) definição do escopo de aplicação, (2) caracterização da
agilidade, baseada nos cinco parâmetros mencionados anteriormente (flexibilidade,
agilidade, leveza, adaptabilidade e intuitividade), (3) caracterização baseada na
identificação de práticas com base nos valores declarados no manifesto ágil, e (4)
caracterização do processo de desenvolvimento de software – identificação de
atividades que abrangem as fases do ciclo de vida de desenvolvimento,
gerenciamento de projetos, gerenciamento de configuração e gerenciamento de
processos.

As dimensões 1, 3 e 4 envolvem uma avaliação qualitativa; a dimensão 2 envolve
uma avaliação quantitativa. Na dimensão 2, a presença ou ausência das práticas é
registrada e a pontuação final serve como uma medida para verificar a
inconsistência dos resultados gerados em relação aos conceitos ágeis.

Ao contrário de Sidky (2007) com o SAMI, Qumer (2008) não propõe explicitamente
práticas ágeis para uma empresa no AAIM. Em vez disso, concentra-se na
identificação dos princípios ágeis. Os dois modelos são parecidos na proposta de
medição de agilidade. Como mencionado anteriormente, a desvantagem é a
diminuição da flexibilidade. Os graus de agilidade são medidos com a análise da
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adoção de um conjunto de práticas. Além disso, os níveis pré-definidos podem não
estar em sincronia com os objetivos corporativos.

O modelo apresentado por Boehm (2004) e os Frameworks apresentados por Sidky
(2007) e Qumer (2008), concentram-se principalmente na presença ou ausência de
práticas ágeis, buscando a adequação destas práticas em relação aos objetivos de
uma empresa. Shvetha (2011) entende que "adequação", ou qualquer critério de
adequação, não é suficiente para fornecer uma avaliação abrangente de um método
ágil. De acordo com o autor, adequação não é indicativo da capacidade de uma
empresa para implementar um método ágil ou da eficácia desse método.

Buscando atender os objetivos corporativos com a adoção de métodos ágeis e
melhorar a avaliação da adequação de um método ágil a estes objetivos, Shvetha
(2011), propõe o Framework Objectives Principles and Practices (OPP) com uma
abordagem que leva em consideração características corporativas como pessoas,
processos, projeto e produto da empresa na adoção de métodos ágeis. O foco é a
medida de adequação de um método para uma empresa, baseado em três
perspectivas: Adequação, Capacidade e Efetividade, que buscam responder às
seguintes questões, respectivamente: (1) Quão adequado é o método selecionado
em atender aos objetivos corporativos?; (2) Quão capaz é a empresa em prover o
ambiente necessário para a implementação do método selecionado?; e (3) Quão
efetiva foi a implementação do método selecionado em relação aos objetivos
corporativos?

Os objetivos, a cultura, os valores da empresa e as características do sistema a ser
construído determinam os objetivos, princípios e práticas a serem adotadas. O
relacionamento entre objetivos, princípios, práticas e propriedades (pessoas,
processos, projeto e produto) é a base para a avaliação da adequação, capacidade
e efetividade da adoção (SHVETHA, 2011).

Para avaliar o quão adequado um método é, realiza-se uma análise dos objetivos
em relação aos princípios ágeis e, em seguida, dos princípios em relação às práticas
ágeis. A existência de princípios e práticas que dão suporte aos objetivos desejados
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indica a adequação do método em avaliação. Além disso, o Framework associa as
propriedades (pessoas, processos de projeto e produtos) às práticas adotadas.
Cada par (prática/ propriedade) é denominada indicador. Estes indicadores são
essenciais para a avaliação da capacidade e eficácia.
As propriedades de uma prática implicam a presença (ou ausência) de
características necessárias ao ambiente para apoiar a adoção do método ágil, ou
seja, sua capacidade de adotá-lo. Da mesma forma, as demais propriedades
(processo e produto) de uma prática representam os resultados esperados
(Efetividade). Esses conjuntos de propriedades são usadas para efetuar uma
avaliação de capacidade e eficácia com base na relação das propriedades
adequadas para as práticas: das práticas para os princípios e dos princípios para os
objetivos.

Em contrapartida Esfahani (2012) apresenta um framework de práticas ágeis antes
de sua adoção por uma organização. Este framework tem duas características
distintas em relação aos demais frameworks acima descritos: primeiro, ele age
estrategicamente colocando o modelo estratégico da organização como ponto
central para a tomada de decisão em relação a adoção de métodos ágeis; e,
segundo o autor, é baseado em um repositório de práticas ágeis que possibilita se
beneficiar de conhecimento empírico do uso de métodos ágeis, melhorando a
confiança dos resultados. Este repositório foi criado pelo autor, com base em uma
revisão na literatura em estudos empíricos de métodos ágeis.

O framework apresentado por Esfahani (2012) foi implementado em um caso real.
De acordo com o autor, a implementação na decisão estratégica a respeito da nova
proposta de processo, tendo uma melhor compreensão de suas deficiências e
pontos fortes estratégicos. Uma parte chave dos resultados da análise foi avaliada
um ano depois da transição da empresa para utilização de práticas ágeis, mostrando
que mais de 75% dos resultados da análise de pré-adoção se confirmaram,
mostrando a eficácia do framework proposto e o benefício de se realizar uma préanálise para adoção de práticas ágeis.
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Os Modelos e Frameworks descritos têm como objetivo a avaliação da agilidade e a
agregação de práticas no intuito de atender a uma determinada demanda
corporativa considerando quais práticas devem ser adotadas, não apresentando
como devem ser adotadas. Além disso, não orientam a adoção de um determinado
método específico. A adoção de um método, como Scrum, traz desafios específicos
e caso não sejam superados podem ocasionar a falha de sua adoção impactando
nos objetivos de negócio (CHO, 2010).

2.4

Melhoria de processo de desenvolvimento de software

Diferentes tipos de métodos são utilizados para realizar melhorias em processos de
desenvolvimento de software em organizações, como por exemplo, o Quality
Improvement Paradigm (QIP) Basili (1989), o IDEAL McFeeley (1996) e o
padronizado na ISO/IEC 15504 ISO/IEC (1998). Estes métodos fornecem
procedimentos organizacionais para realizar uma melhoria de processos de
desenvolvimento de software de maneira cíclica.

O QIP foi introduzido para fornecer às organizações de desenvolvimento de software
mecanismos focalizados em processos para melhorar a qualidade e a produtividade
do desenvolvimento de software. No QIP, os ciclos de aprendizado corporativo e de
projeto são identificados. As atividades de melhoria de nível corporativo incluem a
definição de status atual, a definição de metas, o esquema de melhoria, análise, a
base de conhecimento e os feedbacks resultantes do ciclo de aprendizagem do
projeto. (BASILI, 1989).

O IDEAL define as etapas para planejar, conduzir e gerenciar a melhoria no
processo de desenvolvimento de software em organizações (MCFEELEY, 1996). O
modelo consiste de cinco fases, que incluem diferentes atividades para orientar a
abordagem de melhoria sistemática. Originalmente, o modelo IDEAL era um modelo
de ciclo de vida para melhoria de processo baseado no Capability Maturity Model
(CMM) (PAULK et al., 1993), que desde então foi revisado para aplicação mais
ampla (GREMBA, 1997).
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O ciclo de Deming (PDCA – Plan-Do-Check-Act) foi desenvolvido na década de 30
por Shewhart e popularizado por Deming (1986), como sendo um ciclo de controle
estatístico do processo que pode ser repetido continuamente em um processo ou
problema. O PDCA se inicia com a fase de planejamento do que será realizado e
com a definição de metas e métodos para agir com estas metas. Em seguida, este
planejamento é então realizado, coletando-se dados e realizando-se uma verificação
dos resultados em relação ás metas definidas. Posteriormente, são tomadas ações
corretivas ou de melhoria, caso necessário.
A parte 4 da norma ISO/IEC 15504 (2003) descreve orientações para a utilização de
modelos para melhoria de processos ou determinação da capacidade de processo.
O guia de melhoria de processo é composto por oito etapas.


Na primeira etapa, examinam-se os objetivos de negócio da organização e a
motivação existente para a melhoria;



Na segunda etapa, a melhoria de processo é iniciada; esta melhoria deve ser
implementada e gerenciada como um projeto com definição de responsáveis,
orçamento, cronograma e marcos de planejamento do projeto;



Na terceira etapa avalia-se a capacidade atual do processo;



Na quarta etapa, o resultado da avaliação é analisado e confrontado com os
objetivos de negócio da empresa para: identificar, analisar e elencar as áreas
de melhoria; definir os objetivos específicos da melhoria e derivar um plano
de ação;



Na quinta etapa, o plano de ação é implementado para melhorar os
processos da organização. Essa implementação pode ser simples ou
complexa, dependendo do conteúdo do plano de ação das características da
organização. Em geral, vários projetos de implementação podem ser
iniciados, cada um concentrado em implementar uma ou mais ações definidas
no plano de ação;



Na sexta etapa, quando os projetos de implementação foram realizados, a
organização deve: confirmar se os objetivos planejados foram alcançados e
se os benefícios esperados se concretizam; checar se os processos e
práticas apropriados foram adotados; confirmar que a cultura organizacional
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foi modificada, conforme apropriado; reavaliar os riscos associados ao
programa de melhoria do projeto e reavaliar os custos e benefícios;


Na sétima etapa devem ser sustentadas as melhorias, mantendo a melhoria
do nível de capacidade alcançado. Isso requer gerenciamento para monitorar
a institucionalização dos processos melhorados;



A última etapa tem como objetivo monitorar continuamente o desempenho
dos processos da organização e iniciar as melhorias em novos processos,
como parte do programa de melhoria contínua.

Salo (2007) apresenta uma comparação entre as fases desses métodos como se
pode ver na Tabela 1. Nesta tabela, é possível identificar a similaridade entre as
fases dos métodos.

Tabela 1- Comparação das fases dos modelos de melhorias.
PDCA

1. Planejar

QIP

IDEAL

1. Entender e classificar

1. Inicio

2. Definir objetivos

2. Diagnóstico

3. Selecionar
métodos,

e

1. Examinas as necessidades
da empresa

2. Iniciar

processos,
técnicas

ISO/IEC 15504

3. Estabelecimento

processo

de

melhoria

ferramentas
3. Preparar

e

conduzir

o

processo de avaliação
2. Fazer

4. Executar

4. Agir

4. Analisar os resultados e
definir o plano de ação
5. Implementar as melhorias

3. Verificar

6. Confirmar as melhorias
5. Analisar

4. Agir

7. Manter os ganhos com a
5. Aprender

6. Documentar
experiência

melhoria
8. Monitorar o desempenho

Fonte: Elaborada pelo autor. Adaptado de Salo (2007).

Salo (2007) realizou algumas pesquisas para entender como e quais são os
principais métodos utilizados para melhorias de processos de desenvolvimentos de
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Software. Com o resultado dessas pesquisas é possível identificar que nem todas as
empresas realizam uma avaliação do melhor método para a melhoria de processos.
Unterkalmsteiner et al., (2011), apresentou uma revisão sistemática que objetiva a
identificação, caracterização e medição utilizadas para avaliar o impacto de
diferentes iniciativas de melhoria de processos com diferentes métodos. A análise
realizada, nas estratégias utilizadas, apresentou que o atributo mais considerado
durante a seleção de um método é a qualidade (62%), seguido pelo custo (41%) e
planejamento (18%).

Quando se considera a implantação de métodos ágeis, não só as empresas que
utilizam um processo de desenvolvimento de software informal, mas também as
empresas que utilizam um modelo de melhoria de processos tradicional (i.e. IDEAL,
PDCA e ISO 15504) poderão encontrar alguns desafios específicos. Os modelos
tradicionais enfatizam a melhoria contínua no processo de desenvolvimento de
software, enquanto os princípios ágeis focalizam a adaptação iterativa e a melhoria
das atividades de equipes específicas de desenvolvimento SALO (2007).

Dyba (2008), conduziu uma revisão sistemática em empresas que implantaram
métodos ágeis e constatou que adaptações foram realizadas em métodos
tradicionais, mas não considerando características ágeis específicas. Em sua
pesquisa, (VASCONCELOS, et al., 2015), aponta ainda que o desenvolvimento ágil
de software requer um modelo não tradicional de melhoria de processos, no qual a
melhoria de processos considera, fortemente, a equipe de desenvolvimento. O foco
não é o processo da empresa mas o comportamento individual dentro de equipes
individuais. Dingsoryr et al. (2012) concluiu que ainda é necessário um modelo de
melhoria de processos de desenvolvimento que considere as características ágeis.

Apesar de a cobertura das referências bibliográficas utilizadas, nesta seção, sobre
modelos e métodos de melhorias de processos de desenvolvimento de software ser
limitada, pode-se assumir, provisoriamente, que parece não haver um modelo e/ou
método para a avaliação da adoção de processos de desenvolvimento de software
conhecido e amplamente utilizado pelas empresas, para adoção de processos de
desenvolvimento que seja específico para métodos ágeis.
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O método proposto neste trabalho, descrito na seção 3, não visa um modelo
completo para a avaliação da adoção do Scrum, mas propõe uma possível
adaptação do modelo IDEAL para a análise de características de projeto e
corporativas necessárias à adoção do Scrum, de forma a possibilitar o uso do
Modelo IDEAL como base para iniciativas de adoção de Scrum. Uma abordagem
similar, mas para métodos ágeis no geral, foi apresentada com sucesso em Sidky
(2007). Além disso, o modelo IDEAL é um modelo amplamente utilizado em
melhorias em processos de desenvolvimento de software (PEDREIRA et al., 2007),
(PINO et al., 2008), (UNTERKALMSTEINER et al., 2011) e já se mostrou eficiente na
realização

de

algumas

adaptações

às

características

de

projetos

de

desenvolvimento de software (MCFEELEY, 1996) e (SALO, 2007), além de
apresentado como uma opção viável para adaptação para utilização com métodos
ágeis por Sidky (2007). Tais fatos sugerem a possibilidade de adaptá-lo às
necessidades específicas de adoção do Scrum.

2.5

Avaliação de implantação de metodologia

A avaliação da credibilidade da implantação de um processo envolve a mensuração
de centenas de elementos qualitativos e quantitativos, exige avaliação de
especialistas em diferentes assuntos e requer a integração de medidas e avaliações
diferentes. Planejar e gerenciar essas medidas e avaliações requer uma
metodologia unificadora e deve ser realizada de forma padronizada e reproduzível
(BALCI, 2001).

Em seu trabalho, Sidky (2007) adaptou o processo aqui descrito para utilização na
avaliação da agilidade de empresas que desejam adotar métodos ágeis. O modelo
de avaliação gerado por Sidky (2007) será utilizado como base para o processo de
avalição do método proposto neste trabalho (MQAAS), os passos correspondentes a
este modelo de avaliação estão descritos em detalhes na seção 3.6.5.

2.6

Modelo IDEAL
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O desenvolvimento de software é uma tarefa complexa, onerosa e desafiadora para
todas as empresas que produzem software (CASEY, 2002). De acordo com
Mcfeeley (1996), o grupo SEI (Software Engineering Institute) da Carnegie Mellon
University tomou a iniciativa de desenvolver um modelo de programa de melhoria
contínua do processo de desenvolvimento de software. Este modelo, nomeado
IDEAL, foi publicado na forma de um guia de melhorias.

O nome IDEAL é um acrônimo que engloba os cinco fases do ciclo de melhoria do
processo de desenvolvimento de software: I – Inicio; D – Diagnóstico; E –
Estabelecimento; A – Ação; e L – Aprendizado (Learning). Este modelo manteve
como foco principal o gerenciamento do programa de melhoria e o estabelecimento
de condições para uma estratégia de melhoria em longo prazo. O modelo consiste
de cinco fases:

I - Inicio: Preparar o ambiente para um esforço de melhoria bem-sucedido.
D - Diagnóstico: Determinar o estado atual e desejado, além do desenvolvimento
de recomendações para melhoria.
E - Estabelecimento: Planejar como alcançar as melhorias definidas.
A - Ação: Fazer o trabalho de acordo com o plano.
L - Aprendizagem: Aprender com a experiência e melhorar a capacidade de
Adotar novas tecnologias no futuro.

Cada uma das cinco fases é composta por atividades. A Figura 2 apresenta uma
visão geral das atividades definidas pelo modelo.

37

Figura 2 - Modelo IDEAL
Aprendizado

Propor ações
futuras

Estimo para
mudança

Estabelec
er o
contexto

Construir
patrocínio

Analisar e
validar
Implementar a
solução

Estabelecer
a
infraestrutura

Ação

Iniciação
Criar
Solução
Desenvolver
abordagem

Diagnóstico

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Mcfeeley (1996)

Segundo Casey (2002), o modelo IDEAL é uma abordagem para melhoria de
processo, podendo ser utilizado tanto em mudanças incrementais quanto em
mudanças de transformação, pois ele oferece direções específicas e práticas para a
implantação de novos processos de desenvolvimento de software. A seguir as fases
são apresentadas em mais detalhes:


Fase de Início: A equipe completa o trabalho de base crítico durante a fase
inicial. As razões comerciais para realizar o esforço de melhoria do processo
são identificadas, além das contribuições do esforço para as metas e
objetivos do negócio. A equipe assegura o apoio de gestores críticos e
organiza a alocação de recursos. Finalmente, implementa uma infraestrutura
para gerenciar detalhes da implementação. As atividades da fase inicial são
Estabelecimento

críticas. Se estas atividades forem realizadas adequadamente, as atividades
subsequentes podem prosseguir. Se estas atividades forem realizadas de
maneira inadequada, incompleta, ou ao acaso, então o tempo, esforço e
recursos serão desperdiçados em fases subsequentes.
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As atividades desta fase são:
o Estabelecer o contexto. Definir os resultados esperados e analisar o
enquadramento da melhoria no contexto estratégico da organização,
de tal modo que o projeto de melhoria se alinhe com os objetivos em
longo prazo.
o Definir o patrocinador. Definir a pessoa que será intermediária junto à
alta direção, que irá assegurar o fornecimento dos recursos
necessários para a mudança e que tomará a decisão em possíveis
impasses durante a realização das atividades; e
o Fornecer a infraestrutura. Fornecer os mecanismos necessários para
a realização da mudança ajuda a empresa a institucionalizar a
melhoria do processo.


Fase de Diagnóstico: Esta fase baseia-se na Fase de Início para
desenvolver uma compreensão mais completa do trabalho de melhoria.
Durante a Fase de Diagnóstico, a equipe de melhoria determina duas
caracterizações da empresa: o estado atual da organização e o estado futuro
desejado. Estes estados são utilizados para desenvolver uma abordagem
para melhorar a prática do negócio. A equipe pode caracterizar esses dois
estados mais facilmente usando uma referência padrão (ou índice de
medição), como o Modelo de Maturidade de Capacidade (CMM). As
recomendações que a equipe desenvolve como parte desta atividade
sugerem uma maneira de proceder em atividades subsequentes.

As atividades desta fase são:
o Caracterizar o estado atual e desejado. Deve ser estabelecido a
linha de base do estado atual da empresa como, por exemplo, o nível
de maturidade do processo, os indicadores de desempenho e a
descrição do processo. A linha de base é como uma fotografia retirada
no momento da aprovação do que foi planejado, similar a um
congelamento do cronograma planejado. Ela contém as datas de início
e término de todas atividades do cronograma e é usada para avaliar a
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evolução do projeto monitorando o prazo através da comparação do
planejado com o realizado; e
o Desenvolver recomendações. Devem ser sugeridas maneiras de
como realizar as atividades subsequentes do processo de mudança,
de acordo com a avaliação da situação atual.


Fase de Estabelecimento: O objetivo desta fase é desenvolver um plano de
trabalho detalhado. A equipe de melhoria estabelece as recomendações
feitas durante a Fase de Diagnóstico, bem como as operações mais amplas
da empresa e as restrições de seu ambiente operacional. Em seguida, a
equipe de melhoria desenvolve uma abordagem que prioriza as atividades a
serem realizadas. Finalmente, a equipe incorpora as ações, os marcos, os
resultados e as responsabilidades específicas em um plano de ação.

As atividades desta fase são:
o Estabelecer as prioridades. Ao se definir as prioridades, devem ser
levadas em consideração a disponibilidade de recursos e as
dependências entre as ações recomendadas;
o Desenvolver a abordagem. Deve ser definida a estratégia de
acompanhamento do processo de melhoria, considerando o escopo da
mudança e disponibilidade de recursos; e
o Planejar as ações. Deve ser desenvolvido um plano detalhado das
ações

contendo

cronograma,

tarefas,

recursos,

métricas,

responsabilidades, mecanismos de acompanhamento, riscos etc.


Fase de Ação: As atividades desta fase ajudam a empresa a implementar o
trabalho que a equipe de melhoria conceituou e planejou nas três fases
anteriores. Essas atividades normalmente consomem mais tempo do
calendário e mais recursos do que todas as outras fases combinadas.

As atividades desta fase são:
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o Criar a solução. A solução da mudança, seja ela a melhoria ou a
criação de um processo ou de um software, deve ser desenvolvida
levando-se em conta as ferramentas existentes, os processos da
empresa, os conhecimentos das pessoas e ajudas externas;
o Testar e refinar a solução. A solução será submetida a testes pilotos,
que devem ser analisados e, se necessário, refinar a solução. Estas
atividades, segundo Casey (2002), podem ocorrer repetidamente até
se encontrar uma solução satisfatória, a ponto de ser implementada; e
o Implementar a solução. A solução aprovada deve ser implementada
conforme a abordagem mais apropriada para cada projeto de melhoria.


Fase de Aprendizagem: A aprendizagem completa o ciclo de melhoria. Uma
das metas do Modelo IDEAL é melhorar continuamente a capacidade de
implementar mudanças. Nesta fase, a equipe de melhoria revisa as atividades
para determinar o que foi realizado, se o esforço atingiu os objetivos
pretendidos e como a organização pode implementar a mudança com mais
eficiência. A equipe de melhoria deve manter registros durante todo o ciclo
IDEAL com esta fase em mente.

As atividades desta fase são:
o Analisar e validar. Os objetivos e metas estabelecidos nos planos de
ação e estratégico devem ser analisados, para medir o desempenho
do projeto de melhoria; e
o Propor futuras ações. As lições aprendidas devem ser analisadas e
documentadas e novas propostas de melhorias devem ser criadas.

2.7

CMMI

O CMMI (SEI, 2006) é um modelo de maturidade de processos de software criado
pelo SEI (Software Engineering Institute), que consiste de boas práticas de
engenharia de software para o desenvolvimento e manutenção de produtos e
serviços. O modelo oferece uma estrutura e elementos-chave para um processo de
software eficaz, abrangendo todo o ciclo de produção, desde a concepção até a
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entrega e manutenção do software, representando ainda um caminho evolutivo para
a organização em busca de um processo maduro e disciplinado.
Uma empresa pode utilizar o CMMI como um mecanismo de apoio à melhoria de
processos, e também como um guia para garantir estabilidade, capacidade e
maturidade desses processos. Para sua a utilização, é necessário selecionar um ou
mais modelos e uma representação.

O CMMI (SEI, 2006) possui dois tipos de representação: contínua e por estágios. Na
representação contínua, as áreas de processos são organizadas em categorias e a
implementação da melhoria ocorre por níveis de capacidade, enquanto que na
representação por estágios, as áreas de processos são organizadas em níveis de
maturidade.

Na

primeira,

as

áreas

de

processos

podem

ser

avaliadas

individualmente, segundo a estratégia e objetivos de negócio da organização. Já na
representação por estágios, a avaliação é realizada em todas as áreas de processos
que compõem o nível de maturidade selecionado pela organização. Os tipos de
representação diferem na seleção e organização dos componentes do modelo, mas
utilizam o mesmo conjunto de processos e práticas.

Na representação por estágios, o modelo CMMI possui níveis de maturidade na sua
concepção e conteúdo. Um nível de maturidade contém práticas específicas e
genéricas para um conjunto predefinido de áreas de processos que melhorem o
desempenho global da organização. O nível de maturidade de uma organização
fornece uma maneira de caracterizar o seu desempenho, sendo um patamar
definido na melhoria de processos das organizações. Cada nível de maturidade
amadurece um importante subconjunto dos processos da organização, preparando-o
para passar para o nível de maturidade seguinte. Os níveis de maturidade são
medidos pela realização dos objetivos específicos e genéricos associados a cada
conjunto predefinido de áreas de processo.

A representação contínua permite que uma organização selecione uma área ou
grupo de processos e melhore os processos relacionados. Nessa representação
existem metas e práticas de dois tipos: específicas e genéricas. A partir das práticas
e metas é possível classificar o nível de capacidade de cada área de processo.
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Capacidade pode ser entendida como a habilidade com que determinado processo
alcança o seu objetivo. A capacidade pode ser classificada em níveis de zero a
cinco. Para diagnosticar o nível em que um processo de uma empresa se encontra
em relação ao CMMI, utiliza-se o método SCAMPI (SEI, 2006).

2.8

SCAMPI

O SCAMPI (Método de Avaliação de CMMI Padrão para Melhoria de Processo)
(SCAMPI, 2006) é um método padrão que possibilita o diagnóstico do estado atual
de qualidade de processo de uma organização, baseado nos modelos de qualidade
definidos no CMMI. Esses modelos de qualidade são aplicáveis em empresas de
qualquer porte, e o SCAMPI pode ser utilizado para avaliar o nível de adequação a
esses modelos, direcionando essas organizações para a melhoria progressiva de
seus processos.

O SCAMPI possibilita a obtenção de informações sobre a capacidade de uma
organização, identificando os pontos fortes e fracos dos processos atuais; o
relacionamento destas forças e fraquezas com o modelo de referência CMMI; a
priorização e o foco em melhorias (deficiências corretas que geram riscos) que são
mais benéficas para a organização, dado o seu nível atual de maturidade
organizacional ou capacidades de processo.

As decisões tomadas com base em classificações de nível de vencimento só são
válidas

se

as

classificações

forem

baseadas

em

critérios

conhecidos.

Consequentemente, a informação contextual - o alcance organizacional, o escopo
do modelo de referência, o tipo de método de avaliação, a identidade do líder da
equipe de avaliação e a equipe - são itens para os quais critérios e orientação são
fornecidos pelo método para garantir uma interpretação consistente dentro da
comunidade.

3

Método para a qualificação da adequação à adoção de Scrum

Esta seção apresenta a definição de um método para a qualificação de uma
empresa e/ou projeto na adoção do Scrum, além das fases e atividades que
compõem o método.

Como deverá ficar claro no estudo de caso, o que o presente trabalho propõe é,
efetivamente, um método, segundo sua definição no dicionário da língua portuguesa
“Série de ações sistemáticas visando a um determinado resultado” (FERREIRA,
2010).

3.1

Quadro conceitual do método

Para a composição do Método para a Qualificação da Adequação à Adoção de
Scrum (MQAAS), parte-se de um quadro conceitual que define as noções que serão
empregadas na avaliação de capacitação de adoção do Scrum. Em seguida, derivase, deste quadro, o método para realizar a avaliação. Esses elementos são
exercitados em um estudo de caso descrito na seção 4. A Figura 3 representa o
encadeamento desses elementos, constituindo os produtos gerados no presente
trabalho:

Figura 3 - Produtos Gerados na Pesquisa

Quadro
Conceitual

Método

Estudo de
caso

Fonte: Figura elaborada pelo autor.

Para a composição do quadro conceitual proposto neste trabalho, observou-se a
relação entre o Modelo IDEAL, CMMI e SCAMPI, descrito na seção 2. Segundo
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Casey (2002), o Modelo IDEAL pode ser utilizado tanto em melhorias incrementais
como em adoção de processos, pois oferece direções específicas e práticas para a
implantação de métodos e de novos processos para o desenvolvimento de software.

Alguns autores sugerem as fases do modelo IDEAL como "melhores práticas" ao
adotar práticas ágeis (COHN, 2003), (BOEHM, 2002). Segundo estes autores, a
utilização de um modelo bem estabelecido como o IDEAL, durante a adoção de
melhoria de processos de desenvolvimento de software, pode evitar que uma
empresa perca tempo e evite esforço desnecessário na identificação do que
funciona a partir do que não funciona. Naturalmente, esse modelo não é um modelo
criado especificamente para a adoção Scrum, mas permite que a empresa utilize um
modelo de referência já bastante maduro.

No modelo IDEAL, é na fase Diagnóstico que se determina o entendimento do
estado atual e o estado futuro desejado da empresa em relação à adoção ou
melhoria de um processo de desenvolvimento de software. Nesta fase, utiliza-se um
índice de maturidade similar ao do CMMI e um método de avaliação similar ao
SCAMPI (CASEY, 2002).

Como foi visto na seção 2, o CMMI (SEI, 2006) é um índice de medição de
maturidade na capacidade de uma empresa em desenvolver softwares; o SCAMPI
(SCAMPI, 2006) é um método de avaliação utilizado para identificar as forças, as
fraquezas e classificá-las de acordo com o índice de maturidade definido no CMMI.

Como o objetivo deste trabalho é a qualificação de empresas e/ou projetos que
buscam a adoção de Scrum. Será utilizado, como quadro conceitual, num enfoque
que utiliza as linhas gerais do CMMI e do SCAMPI, centrado na fase diagnóstico do
modelo IDEAL.

Um possível desafio em relação à utilização dessa abordagem para adoção do
Scrum é que, diferente de modelos como RUP (KRUCHTEN, 2000) e Cascata
(PRESSMAN, 2006), (SUMMERVILLE, 2007), o Scrum requer a adoção de todas as
práticas em conjunto para se obter os benefícios atribuídos à sua utilização
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(SCHWABER, 2001). Desta forma, pode não ser efetiva a utilização de níveis de
maturidade. Sendo assim, o quadro conceitual proposto utilizará, em detrimento aos
níveis propostos no CMMI, somente um nível de maturidade para a adoção das
práticas do Scrum, avaliando se a empresa e/ou projeto estão ou não aptos a
adotarem Scrum. Ou seja, se é possível ou não adotar a todas as práticas Scrum
dada a situação atual da empresa e/ou projeto. Por utilizar somente um nível de
maturidade para avaliação, a utilização do SCAMPI como apoio da avaliação, pode
não ser viável, por ter sido o SCAMPI inicialmente, proposto para utilização com o
CMMI.

Sendo assim, o quadro conceitual, proposto neste trabalho, irá utilizar as atividades
propostas na fase diagnóstico do Modelo IDEAL, por não serem especializadas e/ou
criadas especificamente para um método ou modelo. Em outras palavras, à primeira
vista, pode parecer promissor utilizar uma abordagem similar à do CMMI e do
SCAMPI para avaliar a maturidade da empresa e/ou projeto para a adoção do
Scrum, relacionando-os ao modelo IDEAL. Mas, pelas razões expostas, abandonase tal abordagem e adota-se apenas o modelo IDEAL como referência conceitual
para a elaboração do método de avaliação.

Na fase diagnóstico do Modelo IDEAL, é realizada a avaliação do estado atual e
desejado, da empresa e/ou projeto, para, em seguida, propor-se recomendações de
possíveis melhorias a serem realizadas caso o estado atual não seja satisfatório em
relação ao estado desejado. Para este trabalho, o estado atual será a situação em
que as características da empresa e/ou projeto se encontram, em relação aos
processos de desenvolvimento de software; o estado desejado será a situação
desejada das características da empresa e/ou projeto para que o Scrum seja
adotado. Para a realização dessa avaliação, será proposto o método (MQAAS), que
utilizará indicadores baseados nas práticas SCRUM. Indicadores são questões que
o avaliador utiliza para avaliar características de uma empresa ou projeto, para
determinar a viabilidade da adoção de práticas ágeis, seguindo as proposições de
Sidky (2007). Como os indicadores de Sidky (2007) foram gerados a partir de
práticas ágeis de diferentes métodos (i.e. Scrum, XP, Lean etc), será realizada uma
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adaptação destes indicadores, para que somente aqueles baseados nas práticas
Scrum sejam utilizados no método (MQAAS).
Após a avalição do estado atual e desejado, será possível propor as
recomendações, como sugerido na fase diagnóstico do Modelo IDEAL. As
recomendações serão as características de uma empresa e/ou projeto que devem
mudar, para que seja possível adotar uma determinada prática Scrum e alcançar o
estado desejado, resultado da avaliação realizada.

Caso o resultado de uma avaliação tenha apresentado características que precisam
ser melhoradas para adotar uma determinada prática Scrum, e ainda assim desejase prosseguir com a adoção, é possível que o processo de adoção e,
posteriormente, a utilização das práticas Scrum encontrem alguns desafios. Os
desafios representam problemas encontrados durante a adoção de Scrum devido a
alguma característica específica da empresa e/ou projeto não ser a desejada para
adoção de uma determinada prática Scrum.

Durante a adoção do Scrum muitos desafios podem ser encontrados, segundo
Barnett (2006), Akif (2012) e Ambler (2014). Caso estes desafios não sejam
superados, é possível que resultem em falhas de projetos durante a utilização das
práticas Scrum. Muitos processos de adoção de Scrum, em diferentes empresas e
diferentes projetos, já foram documentados, por exemplo em Cho (2010), Santos (et
al., 2011), Kanane (2014), em que foi possível identificar desafios comuns entre
eles. Entre estes processos, destaca-se o documentado por Cho (2010), pela
associação dos desafios com as práticas Scrum que os originaram, sua riqueza de
detalhes e apresentação de evidências que apoiam na comprovação dos resultados.

Nesse caso, para identificar quais seriam os possíveis desafios, serão utilizados,
como referência, desafios encontrados no processo de adoção de Scrum
documentados por Cho (2010). Este autor apresenta uma lista de desafios
encontrados em empresas, relacionados a práticas específicas durante a adoção de
Scrum. Esta lista de desafios será utilizada como base para este trabalho, podendo
ser evoluídos com novos desafios encontrados durante o estudo de caso realizado
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neste trabalho. A Figura 4 apresenta uma visão dos elementos que compõem o
quadro conceitual do método (MQAAS) proposto neste trabalho.
Figura 4 - Elementos que compõem o quadro conceitual
Práticas Scrum:
(SCHUWABER, 2001)
Usa

Fase Diagnóstico:

Usa

(MCFEELEY, 1996)

Método

Gera

Resultado da
avaliação e

(MQAAS)

recomendações

Indicadores

Desafios

Sidky (2007)

Cho (2010)

Figura elaborada pelo autor.

3.2

Descrição geral do método

A utilização dos componentes do modelo conceitual descrito no tópico anterior, em
uma situação específica, origina as etapas do método para a qualificação de
empresas que buscam a adoção do Scrum. Nas etapas do método serão utilizados
os desafios para a adoção de Scrum apresentados por Cho (2010), práticas Scrum
definidas em Schwaber (2016), atividades definidas na fase Diagnóstico do modelo
IDEAL apresentadas em Casey (2002) e indicadores apresentados por Sidky (2007).

Apesar de o objetivo desta pesquisa não incluir o desenvolvimento ou adaptação de
um ciclo completo de melhoria de processos para a adoção de Scrum, a utilização
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do modelo IDEAL, neste trabalho, tem o objetivo de criar a base de atividades a
serem realizadas durante a qualificação da empresa e/ou projeto.

O modelo IDEAL começa com um estímulo para a mudança. No caso da
implantação de Scrum, esse estímulo, geralmente, vem da aspiração de uma
empresa de se adaptar mais à mudança ou ao aumento da qualidade do produto, ou
a entregas mais rápidas dos produtos de software, ou a qualquer outro benefício que
a adoção de práticas Scrum possa agregar a uma empresa (KUPPUSWAMI et al.,
2003) e (BARNETT, 2006). Uma vez que um estímulo para a mudança ocorre, o
ciclo de vida do modelo IDEAL se inicia.

Na Fase Início do modelo IDEAL, é necessário definir o contexto da adoção do
Scrum. Esta adoção deve estar alinhada com a estratégia de negócios da empresa,
de forma a justificar a disponibilização do investimento de recursos e infraestrutura
necessários, por parte da empresa.

Uma vez que a Fase Início fornece a base para a adoção do Scrum, na fase
Diagnóstico avalia-se e analisa-se o estado atual da empresa até que seja possível
desenvolver um conjunto de recomendações a serem realizadas.

A estrutura definida para a construção do método proposto teve como base a
segunda fase do modelo IDEAL (Diagnóstico) (MCFEELEY, 1996). A Figura 5
apresenta uma visão resumida desta fase.

Para se alcançar os objetivos da fase Diagnóstico do Modelo IDEAL, deve-se
estabelecer uma linha de base do estado atual e desejado da empresa. A linha de
base é como uma fotografia retirada no momento da aprovação do que foi
planejado, similar a um congelamento do cronograma planejado. Ela contém as
datas de início e término de todas atividades do cronograma e é usada para avaliar
a evolução do projeto monitorando o prazo através da comparação do planejado
com o realizado. Além disso, deve-se sugerir maneiras de como realizar as
atividades subsequentes do processo de mudança, de acordo com a avaliação da
linha de base atual e desejada (MCFEELEY, 1996). Desta forma, neste trabalho,
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será proposto a utilização de um índice de medição e um método que utilize este
índice. Mas diferente do SCAMPI, o modelo proposto não inclui um conjunto de boas
práticas para se superar as recomendações realizadas de acordo com o segundo
objetivo da fase Diagnóstico do modelo IDEAL. Esta é a maneira que o modelo
proposto influencia a fase Estabelecimento do modelo IDEAL. As fases Início,
Estabelecimento, Ação e Aprendizagem estão fora do escopo deste trabalho.

Figura 5 - Fase Diagnóstico do Modelo IDEAL

Diagnóstico

• Caracterizar o
estado atual e
desejado
• Desenvolver
recomendações

Figura Elaborada pelo autor.

Como já visto na seção 2, para atingir-se os objetivos da Fase Diagnóstico do
modelo IDEAL, realizam-se as seguintes ações:

1. Caracterizar o estado atual e desejado. Identificar a presença de algum
impeditivo que poderia trazer algum risco à adoção do Scrum. Definir se a
empresa está ou não apta a adotar o Scrum.
2. Desenvolver recomendações. Apresentar as recomendações de alterações
a serem realizadas.

Estas ações são consideradas ações básicas do método MQAAS.

Como o Scrum tem características que afetam tanto os processos da empresa como
também características específicas de um projeto, o método proposto foi dividido em
duas dimensões. A Dimensão 1 visa realizar a análise na empresa e a Dimensão 2
visa realizar a análise em um determinado projeto. A Figura 6 representa uma visão
geral do método. Dessa forma, além de ser possível uma análise específica para a
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viabilidade de adoção de Scrum por uma empresa, é possível avaliar a adoção de
Scrum somente para os projetos de interesse.

Essas dimensões podem ser utilizadas de maneira isolada ou associadas, ou seja, é
possível realizar uma avaliação somente da empresa ou uma avaliação somente de
um projeto, sem que haja dependência direta entre elas.
Figura 6 – Dimensões e Etapas do Método MQAAS

Dimensão 1:
Análise
Corporativa

Caracterizar o
estado atual e
desejado

Desenvolver
recomendações

Dimensão 2:
Análise de
Projeto

Caracterizar o
estado atual e
desejado

Desenvolver
recomendações

Figura Elaborada pelo autor.

As etapas previstas no modelo IDEAL serão utilizadas, no método, na seguinte
ordem:

1. Caracterizar o estado atual e desejado. Nesta atividade, será realizada uma
análise das características atuais da empresa e ou projeto. Estas
características serão comparadas às características recomendadas a uma
empresa e/ou projeto que deseja adotar Scrum, com a utilização de questões
originadas a partir dos indicadores.

2. Desenvolver recomendações. As características da empresa e/ou projeto
que divergem das características desejadas, encontradas na atividade
anterior, serão utilizadas como base para a recomendação do que deve
alterado, para que seja possível prosseguir com a adoção do Scrum. Além
disso, estas características serão comparadas às características identificadas
nos desafios para a adoção de Scrum. Desta forma, será possível avaliar o
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risco de se prosseguir com a adoção, caso opte-se por não realizar as
alterações recomendadas.

A execução das dimensões será orientada pelas atividades descritas na Fase
Diagnóstico do Modelo IDEAL.

Em seguida, os desafios apresentados por Cho (2010) serão reunidos e
organizados. Estes desafios serão associados às práticas Scrum, de forma que seja
possível saber qual prática gera este desafio, e para que sejam utilizados como base
para a análise de viabilidade de adoção de Scrum pela empresa e/ou projeto.

Ainda para realização da análise de viabilidade, uma triagem será realizada baseada
nos indicadores apresentados por Sidky (2007), para que somente os indicadores
associados às práticas Scrum sejam utilizados como questões para na análise.

O método de avaliação terá associado a cada uma das práticas Scrum um grupo de
indicadores. Estes indicadores são utilizados, em forma de questões, para analisar
quão preparada uma empresa ou projeto estão para adotar Scrum. Cada indicador é
designado para avaliar uma determinada característica da empresa ou projeto,
necessária para o sucesso da adoção da prática à qual este indicador está
relacionado.

3.3

Papéis e responsabilidades

Segue uma descrição geral dos papéis e responsabilidades relacionados ao método
MQAAS. Esses papéis têm o objetivo de garantir o andamento e efetividade da
execução das atividades descritas no método MQAAS.

Os papéis do método MQAAS são: Avaliador, Equipe de Desenvolvimento, Cliente e
Gestor.

O avaliador é o responsável pelo planejamento, execução e condução da avaliação
e realização das atividades do método MQAAS.
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O Gestor representa o mais alto nível de gerenciamento na empresa ou, no caso da
avaliação de um projeto, representa o gestor do projeto. Este papel auxiliará no
estabelecimento de metas, objetivos, respostas dos questionários, na condução das
entrevistas, na direção, nas prioridades e facilitará o andamento das atividades
relacionadas ao método MQAAS.
A Equipe de Desenvolvimento é constituída por desenvolvedores, arquitetos,
testadores, analistas e engenheiros de processos, sendo responsáveis por
responder os questionários e auxiliar nas entrevistas.

O Cliente representa o próprio cliente ou o responsável pela decisão da área
demandante. Este papel é responsável por responder os questionários e auxiliar nas
entrevistas.

3.4

Descrição geral das etapas do método

A execução das etapas do método (MQAAS) propõe a realização do entendimento
do cenário atual da empresa e/ou projeto identificando, inicialmente, os fatores
impeditivos para a adoção de Scrum e, em seguida, a avaliação destes fatores para
a definição da viabilidade da adoção ou não do Scrum. Sendo assim, em cada
dimensão (empresa e/ou projeto) o método tem duas etapas, como visto
anteriormente na Figura 6: a Etapa 1 caracteriza o estado atual e desejado e a
Etapa 2 desenvolve as recomendações.


Caracterizar o estado atual e desejado

Esta etapa propõe o entendimento de características da Empresa/Projeto,
detalhados no Apêndice A.1 e aqui resumidos em: Clientes, Equipe de
Desenvolvimento, Gestores, Ferramentas, Cultura, Gestão de Projetos e Ambiente
Físico, de forma que seja possível entender tais características a fim de realizar uma
comparação entre elas e as características necessárias para o sucesso da adoção
de Scrum.
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O resultado esperado ao final desta fase são as características (Empresa/Projeto)
que não estão adequadas e/ou poderiam impactar negativamente ao processo de
adoção de Scrum. Estas etapas fornecem subsídios para a etapa a seguir.


Desenvolver recomendações

Após a realização da atividade anterior é possível identificar quais são as
características (Empresa e/ou Projeto) que divergem em relação às características
das práticas Scrum. Estas características serão apresentadas como recomendações
a serem alteradas e quais desafios a empresa e/ou projeto poderiam encontrar caso
não fossem alteradas.

Como já foi dito antes, as etapas e atividades do MQAAS, são baseadas nas etapas
e atividades definidas no Modelo IDEAL, adaptadas para os objetivos do presente
trabalho.

A fase de diagnóstico, no Modelo IDEAL, tem o objetivo de determinar o estado atual
e desejado, além do desenvolvimento de recomendações para melhoria. Para isso
propõe-se a definição de uma linha de base com estado atual dos processos e o
grau de capacitação da organização para alcançar os objetivos definidos do
processo de melhoria, no caso deste trabalho, a adoção do Scrum.

Uma quantidade mínima de linhas de base são propostas: Maturidade do processo
organizacional, descrição do processo e métricas para medição da adequação da
empresa e/ou projeto à adoção do Scrum. A linha de base Maturidade do processo
organizacional propõe a utilização de um nível de maturidade para que seja possível
a realização das melhorias por partes, de acordo com o nível de maturidade atual da
empresa. No MQAAS, este nível será indicado por um conjunto de práticas do
Scrum. As práticas são atividades concretas e técnicas utilizadas para desenvolver e
gerenciar projetos de software de uma maneira consistente com os princípios ágeis.
Por exemplo, estórias de usuários, e desenvolvimento colaborativo. Para que o
Scrum seja adotado de maneira apropriada, todas as suas práticas devem ser
adotadas em conjunto devido à sua interdependência e do risco de não se obter os
benefícios do Scrum (SCHWABER, 2016).
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Dessa forma, para a maturidade do processo organizacional este trabalho propõe
um único nível de maturidade que define se a empresa está ou não apta a adotar as
práticas Scrum. Em outras palavras, não será recomendado adotar somente
algumas práticas isoladamente. Além disso, essas linhas de base serão utilizadas
para a qualificação da empresa, bem como a qualificação de um determinado
projeto, sendo alterados somente os indicadores utilizados em cada avaliação.

Além disso, o Modelo IDEAL propõe que diferentes linhas de base sejam geradas
para analisar o progresso e quais alterações ainda devem ser realizadas pela
organização para se alcançar os objetivos definidos no nível de maturidade definido.
No caso do método proposto, as diferentes versões de linhas de base serão geradas
com apenas um único nível de maturidade.

Essas linhas de base constituem a base para um planejamento estratégico, alinhado
aos objetivos de negócio, para se definir os objetivos que devem ser alcançados
com o processo de melhoria. Os resultados gerados com as linhas de base serão
divulgados por um relatório de recomendações. Este relatório será utilizado como
entrada para um plano de melhorias a serem realizadas.

3.5

Detalhamento das etapas do método

Descreve-se, a seguir, cada um dos elementos do método: etapas, objetivos,
técnicas e produtos gerados. A Figura 7 apresenta uma visão geral das etapas e
atividades propostas no MQAAS.
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Figura 7 - Etapas e Atividades do Método MQAAS
Análise Corporativa/Projeto
Etapa 1: Caracterizar
o estado atual e
desejado

• Atividades:
• Determinar linhas de base necessárias
• Planejar linhas de base
• Conduzir linhas de base
• Apresentar os resultados

Etapa 2: Desenvolver
recomendações

• Atividades:
• Gerar o relatório final
• Comunicar os resultados

Figura Elaborada pelo autor.

3.5.1 Etapa 1: Caracterizar o estado atual e desejado

Nesta etapa será analisado o estado atual e desejado da empresa e/ou projeto em
relação à sua capacidade de adoção de Scrum. O objetivo é fornecer evidências
para subsidiar a decisão de avançar ou não na adoção de Scrum. Dentre os
subsídios estão os fatores impeditivos, que servirão como base na identificação do
que poderia ser alterado para que a adoção seja mais efetiva. Ao finalizar esta
etapa, serão obtidos elementos que auxiliarão na decisão de continuar ou não com a
adoção de Scrum. Esta fase compreende as seguintes atividades:
1. Determinar linhas de base necessárias – Identificação de quais e quantas
linhas de base são necessárias para a avaliação;
2. Planejar linhas de base – Planejamento da realização das linhas de base
definidas na atividade anterior;
3. Conduzir linhas de base – Realizar as atividades planejadas na atividade
anterior, no intuito de se implantar o Scrum;
4. Apresentar os resultados – Apresentar os resultados obtidos com a condução
das linhas de base.

A Figura 8 apresenta a sequência em que as atividades devem ser realizadas.
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Figura 8 - Atividades da etapa - Caracterizar o estado atual e desejado

Determinar
linhas de
base
necessárias

Planejar
linhas de
base

Conduzir
linhas de
base

Apresentar
os
resultados

Figura Elaborada pelo autor.

a) Determinar linhas de base necessárias

O propósito de se determinar quantas e quais linhas de base são necessárias é
entender o quão alinhada a adoção de Scrum está em relação aos objetivos de
negócio e/ou objetivos do projeto. A quantidade de linhas de base será definida de
acordo com a necessidade de realizar uma nova avaliação do projeto e/ou empresa,
ou seja, caso uma avalição tenha sido não satisfatória, uma nova linha de base deve
ser gerada e o método executado novamente. Os tipos de linha de base variam de
acordo com o tipo de avaliação, ou seja, linha de base de projeto ou de empresa.

Objetivos:


Determinar quantas linhas de base serão realizadas;



Determinar qual tipo de linha de base realizar.

Critérios de Entrada:


Objetivo para a adoção do Scrum;



Objetivo de se adotar diferentes tipos de linhas de base;



Infraestrutura e operação estabelecidas;



Estrutura e funções dos componentes organizacionais ou projeto.

Critérios de Saída:


Tipos de linhas de base a serem realizadas;



Quantidade de linhas de base a serem realizadas.
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Tarefas:


Revisar a estrutura e responsabilidades organizacionais ou de projeto;



Avaliar as informações necessárias para a linhas de base em relação à
estrutura organizacional e os objetivos de negócio.

b) Planejar linhas de base
O objetivo desta atividade é planejar a realização das linhas de base para garantir
que as definições realizadas sejam levadas em consideração.

Objetivos:


Garantir que todos os aspectos da linha de base em questão tenham
sido planejados e considerados;



Documentar as atividades necessárias para atender à linha de base.

Critérios de Entrada:


Infraestrutura e operação em execução



Equipe selecionada



Tipos de linha de base identificados

Critérios de Saída:


Plano para realização das linhas de base criado e aprovado. Papéis e
responsabilidades definidos e documentados.

Tarefas:


Revisar atividades para realizar as linhas de base;



Revisar os recursos definidos para a realização das linhas de base;



Recrutar a equipe envolvida na realização das linhas de base;



Treinar a equipe no método de qualificação.

c) Conduzir linhas de base
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O objetivo desta atividade é garantir as informações necessárias para realizar a
adoção do Scrum. As informações coletadas irão representar o estado atual da
empresa ou projeto em relação às suas características.

Objetivos:


Obter a situação atual da empresa e/ou projeto relacionados aos
processos de desenvolvimento de software

Critérios de Entrada:


Plano de realização de linhas de base;



Equipe selecionada e treinada;



Acordo e entendimento da confidencialidade dos dados analisados;



Políticas, procedimentos e guias estabelecidos para os processos de
desenvolvimento de software;

Critérios de Saída:


Informações

necessárias

para

a

criação

dos

relatórios

de

recomendações;


Instruções para a realização das linhas de base.



Entrevistar envolvidos no processo de desenvolvimento de Software,

Tarefas:

segundo questões baseadas nos indicadores de avaliação do MQAAS;


Revisar e analisar políticas, procedimentos e guias relacionados às
atividades de desenvolvimento de software;



Validar os resultados com a equipe envolvida.

d) Apresentar os resultados
Esta atividade apresenta os resultados encontrados nas análises durante as
atividades de linha de base, resumindo a descrição do método utilizado, os
participantes, áreas entrevistadas, forças e fraquezas encontradas.

Objetivos:
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Apresentar os resultados das atividades realizadas com linhas de base;



Obter o consenso da equipe em relação aos resultados encontrados.

Critérios de Entrada:


Coleta de dados linhas de base realizadas;



Consenso da equipe envolvida em relação aos resultados das
atividades realizadas nas linhas de base.

Critérios de Saída:


Resumo dos resultados



Preparar resumo dos resultados

Tarefas:
o Método utilizado
o Fonte de dados
o Forças
o Fraquezas
o Próximos passos

3.5.2 Etapa 2: Desenvolver recomendações

Nesta etapa são gerados e apresentados os relatórios que apresentam os
resultados das avaliações realizadas na Etapa 1, que representam a visão atual da
empresa e/ou projeto. Esta etapa compreende as seguintes atividades:

a) Gerar o relatório final
O relatório final apresenta os resultados das atividades realizadas nas linhas de
base, que representam a visão atual da empresa ou projeto. A equipe envolvida irá
realizar um conjunto de recomendações, baseados nas diferenças relacionadas aos
resultados encontrados e as características desejadas para se adotar Scrum. As
diferenças encontradas serão utilizadas como guia e base para a priorização das
ações a serem realizadas para adequação da empresa ou projeto. Os resultados
linhas de base serão incorporados ao plano de ação.
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Objetivo:


Criar um conjunto de recomendações que endereça cada uma das
diferenças encontradas.

Critério de Entrada:


Resumo dos resultados encontrados nas atividades de linha de base;



Artefatos produzidos durante as atividades de linha de base.

Critério de Saída:


Versão final do relatório de recomendações, acordado e aprovado
pelos envolvidos na avaliação.

Tarefas:


Revisar os resultados dos dados coletados durante as atividades de
linha de base.



Gerar relatório final com os resultados e recomendações.

b) Comunicar os resultados
Nesta atividade, os resultados e recomendações descritos no relatório de resultados
e recomendações, são comunicados aos interessados da empresa e/ou projeto. O
objetivo é garantir um consenso entre todos os envolvidos, a fim de se obter o
comprometimento e o suporte para a realização das alterações necessárias para
adotar o Scrum.

Objetivo:


Obter apoio e comprometimento para as alterações necessárias para a
adoção do Scrum;



Obter consenso entre as áreas afetadas no processo de adoção de
Scrum;



Obter entradas adicionais de acordo com as possíveis soluções;



Divulgar quais serão os próximos passos.

Critérios de Entrada:


Versão final do relatório de resultados e recomendações;
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Resumo das atividades realizadas durante as linhas de base.

Critério de Saída:


Todos os membros da empresa e/ou projeto receberam as mesmas
informações e entendem os próximos passos;



Recomendações e resultados distribuídos para todos os membros
envolvidos da empresa ou projeto.

Tarefa:


Preparar um resumo dos resultados e próximos passos para todos os
envolvidos da empresa e/ou projeto;



Comunicar os resultados e próximos passos para todos os envolvidos
da empresa e/ou projeto.

3.6

Operacionalização do método

Aqui se apresenta uma proposta para a operacionalização das atividades do método
MQAAS. Este trabalho não propõe uma ferramenta específica para a realização das
atividades descritas no método proposto. O que será proposto são tabelas
destinadas a organizar e apresentar as informações de forma estruturada, deixandose assim, a critério dos usuários do método, a seleção da ferramenta que melhor se
adapte às suas necessidades.

A seguir, apresentam-se as tabelas e as informações complementares, organizadas
de acordo com as etapas e atividades do MQAAS.

3.6.1 Etapa 1: Caracterizar o estado atual e desejado

Como já apresentado, esta é a primeira das duas fases do método e contempla as
atividades descritas a seguir:
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3.6.2 Determinar linhas de base necessárias

As linhas de base definidas para a implantação do Scrum deverão ser registradas e
organizadas como no exemplo apresentado na Tabela 2. Esta tabela apresenta uma
breve descrição do objetivo relacionado à linha de base a ser executada, registrada
sob o cabeçalho “Linha de base”. Estas linhas de base servirão como base para o
acompanhamento e controle do andamento da qualificação da empresa e/ou projeto.
A Tabela 2 apresenta um exemplo das atividades a serem realizadas durante esta
fase da avaliação.
Tabela 2 – Exemplo de linhas de base necessárias
Linha de base
Definir escopo da avaliação
Conduzir avaliação
Análise dos resultados
Apresentação dos resultados

Tabela Elaborada pelo autor.

3.6.3 Planejar linhas de base

Após a identificação das linhas de base necessárias deve-se realizar o planejamento
da execução destas linhas de base. Este planejamento será registrado,
acrescentando às linhas de base, identificadas na atividade anterior, um responsável
por sua execução, uma data de início e fim. A Tabela 3 apresenta um exemplo de
plano para realização das linhas de base.
Tabela 3 – Exemplo de plano para realização das linhas de base
Linha de base

Responsável

Data Início

Data Fim

Definir escopo da avaliação

Avaliador

02/10/2018

10/10/2018

Conduzir avaliação

Avaliador

02/11/2018

20/11/2018

Análise dos resultados

Avaliador

21/11/2018

23/11/2018

Apresentação dos resultados

Avaliador

24/11/2018

24/10/2018

Tabela Elaborada pelo autor.
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3.6.4 Conduzir linhas de base

A execução das atividades será realizada de acordo com o planejamento definido na
atividade anterior. O objetivo é obter a situação atual da empresa e/ou projeto,
relacionada aos processos de desenvolvimento de software.

A avaliação será realizada com a aplicação das questões baseadas nos
Como os indicadores são basicamente questões, alguém deve respondê-las para
que seja possível a continuidade da análise. Cada indicador tem o intuito de
a opinião ou sentimento em relação a um conceito ou ideia. A organização dos
indicadores

é

apresentada

no

APÊNDICE A. Os indicadores são respondidos com base na observação de uma
atividade ou revisão de um artefato. A Tabela 4 representa o modelo para registrar o
resultado da avalição.
Tabela 4 – Exemplo de Indicadores e respostas
Indicador

Sentença

Respostas

Seu gestor aceita suas
D1

opiniões independente de
questões técnicas

Nem
Discordo

Tendo a

concordo

Tendo a

Concordo

totalmente

discordar

nem

concordar

totalmente

discordo

Você gostaria de participar
D5

do

processo

de

planejamento do projeto no

Nem
Discordo

Tendo a

concordo

Tendo a

Concordo

totalmente

discordar

nem

concordar

totalmente

qual você irá trabalhar
É
D7

aceitável

para

discordo
você

Nem

expressar desacordo com

Discordo

Tendo a

concordo

Tendo a

Concordo

seu gestor sem se sentir

totalmente

discordar

nem

concordar

totalmente

ameaçado

discordo

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).

A coluna Indicador é utilizada para referenciar o indicador, o número representa o
código de referência único para identificação, a letra representa o papel na equipe.
No exemplo acima a letra D representa a equipe de desenvolvimento. As letras
possíveis:


A: Representa o avaliador, pessoa que conduz a avalição;



D: Representa o time de desenvolvimento



G: Representa o gestor ou o responsável pela gestão e planejamento dos
projetos



C: Representa o cliente ou o responsável pela decisão da área demandante

A coluna Sentença é a sentença ou questão que deve ser respondida pelo
entrevistado. A coluna Respostas apresentam as respostas

dadas pelos

entrevistados. As opções de respostas são baseadas na escala 5-point Likert
(LIKERT, 1932), de 1 “discordo totalmente” a 5 “concordo totalmente”.
3.6.5 Avaliação dos resultados dos indicadores
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Esta seção apresenta o modelo de avaliação utilizado após a análise realizada com
os indicadores. Após o avaliador obter os resultados da pesquisa, ele deve iniciar
uma série de passos para avaliar este resultado. Estes passos e a metodologia de
avaliação utilizada são baseadas no Framework de avaliação descrito em Balci
(2002) e Sidky (2007).

Passo 1: Calcular o peso de cada indicador

O primeiro passo é atribuir um peso para cada indicador. Um peso é um valor entre
0 e 1 que representa o nível de influência do indicador na característica
organizacional. A soma dos pesos de todos os indicadores que pertencem ao
mesmo fator deve ter o valor 1. Nos exemplos que seguem, assume-se que todos os
indicadores têm o mesmo peso, contudo os avaliadores estão livres para atribuir um
peso maior para um indicador em detrimento de outro, caso julgue necessário.
Desta forma, olhando o primeiro fator na

Tabela 5, o peso pode ser somado, como segue, considerando que todos os
indicadores tenham um mesmo peso de influência.

1 (soma de todos os pesos) / 3 (número de indicadores) = 0,334 (peso
aproximado por indicador)

Passo 2: Intervalo de pesos
Após calcular os pesos para cada indicador, o próximo passo é completar o intervalo de pesos
de pesos para cada indicador. A

Tabela 5 apresenta um exemplo referente aos intervalos de pesos atribuídos aos
indicadores. A coluna Indicadores, apresenta os indicadores, utilizados na avaliação.
A coluna questões apresenta as questões referentes a cada indicador, como uma
sentença. Os intervalos são organizados pelas letras “V, W, X, Y, Z”. Os campos
livres, abaixo dos intervalos, são utilizados para referenciar o intervalo de peso
atribuído a cada indicador, representado por um ‘X’.
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Tabela 5 - Intervalo de pesos
Categorias normalizadas
V
Indicadores

Questões

0% - 15%

W

X

Y

15% - 40%

40% - 60%

60% - 85%

Z
85% - 100%

exemplo
ID1

Questão 1

ID5

Questão 2

ID7

Questão 3

X
X
X

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).

Uma vez que os intervalos são conhecidos, o próximo passo é multiplicar o peso do
indicador pelo maior e menor intervalo selecionado pelo indicador. A Tabela 6
apresenta um exemplo dos resultados.

Tabela 6 - Resultados Pesos x Intervalos
Indicador

Peso

Intervalo

Intervalo

Intervalo Menor x

Intervalo Maior x

menor

maior

Peso

Peso

ID1

0,33333

0

15

0 x 0,33334 = 0

15 x 0,33334 = 5

ID5

0,33333

40

60

40 x 0,33334 = 13

60 x 0,33334 = 20

ID7

0,33333

85

100

85 x 0,33334 = 28

100 x 0,33334 = 33

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).

Passo 3: Cálculo do resultado do intervalo
O próximo passo é completar o resultado do intervalo calculando o intervalo
pessimista e otimista de cada fator. Para isto, é realizada uma soma de todos os
intervalos dos pesos obtidos no passo anterior. A Tabela 7 apresenta um exemplo
deste resultado.

Tabela 7 - Soma dos intervalos
Resultado Pessimista = Soma de todos os pesos menores
Resultado Pessimista: 0 + 13 + 28 = 41

Resultado Otimista = Soma de todos os pesos maiores
Resultado Otimista: 5 + 20 + 33 = 58
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Resultado do Intervalo = 41 – 58

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).

Passo 4: Resultado nominal

Uma vez que se tem o resultado do intervalo de uma característica particular, o
próximo passo é mapear o resultado do intervalo para um dos valores nominais
apresentados na Tabela 8. Estes valores nominais são utilizados para avaliar a
satisfação ou não de um fator especifico.

Tabela 8 - Classificação dos Intervalos
Não atendido

0% - 35%

Atendido parcialmente

35% - 65%

Amplamente atendido

65% - 85%

Totalmente atendido

85% - 100%

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).

Os intervalos (pessimista/otimista) do passo 3 devem se enquadrar em um dos
intervalos apresentados na Tabela 8. No exemplo apresentado, o resultado é
atendido parcialmente.

A Tabela 9 apresenta um exemplo de modelo de avaliação de resultados da análise
realizada nos passos anteriores.
Tabela 9 – Exemplo de modelo de avaliação
Categoria

Área

Característica

Interação

Gestão de

Equipe

projeto

desenvolvimento

de

Colaboração

Valor
nominal

Peso

1

1
1

Apoio
1

Baixo

Alto

Indicador

Peso

ID1

0.333

ID2

0.333

ID3

0.333

ID4

1,000

ID5

0,500

ID6

0,500

ID7

0,500

ID8

0,500

Baixo

Alto
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Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).

Uma vez que a pontuação é identificada para cada característica organizacional, os
valores são adicionados a uma matriz de avaliação, como apresentado na Tabela
10, para determinar quais áreas precisam ser tratadas antes de realizar a adoção de
uma prática em particular.

Tabela 10 - Exemplo de Matriz de avaliação
Não

Parcialmente

atendida
Práticas

Categoria

Área

Característica

0% - 35%
GAP
Grande

Estilo

de

Planejamento

Apoio

Pessoas
Equipe

de

desenvolvimento
de

Processo
Equipe
colaborativa

Gestão
Processo

de

Planejamento

Pessoas

de conhecimento
Processo

Totalmente

atendida
65% - 85%
GAP
Pequeno

Atendida
85% - 100%
GAP Mínimo

X
X

Distribuição

X

geográfica
Apoio

X

Existência
Interação

Equipe

de

desenvolvimento
Equipe

Compartilhamento

GAP Médio

Transparência

Colaborativo

Gestão

35% - 65%

Amplamente

X

gerenciamento
Gerenciamento

Atendida

de

desenvolvimento
Gestores
Compartilhamento
de conhecimento

Colaboração

X
X

Apoio

X

Apoio

X

Apoio

X

Disponibilidade

X

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).
O resultado apresentado nas tabelas 9 e 10 mostram que a realização da análise,
utilizando esses indicadores, permite identificar quais características da empresa
e/ou projeto precisam ser modificadas para que seja possível realizar a adoção de
Scrum. Os resultados apresentados servem de apoio para a empresa decidir se
deve ou não prosseguir com o processo de adoção.

Após a análise dos resultados, caso estes não sejam positivos, deverá ser realizada
a análise dos desafios. Com o resultado desta análise será possível identificar quais
os possíveis desafios que uma empresa pode encontrar, caso prossiga com a
adoção de Scrum após uma avaliação negativa.
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Os desafios estão classificados de acordo com as práticas Scrum. Desta forma,
para saber qual possível desafio poderá ser encontrado, será utilizado o desafio
referente à prática Scrum que não foi atendida. A Tabela 11 apresenta esta
associação, a coluna “Práticas” representa as práticas Scrum, a coluna
“Categoria” e “Área” classificam as práticas de acordo com a classificação
utilizada pelos indicadores, a coluna “Desafio” apresenta os desafios, sendo
representados pela letra ‘D’ seguida de um número identificador. A organização
dos

desafios,

bem

como

seus

identificadores,

está

documentada

no

APÊNDICE A.

Tabela 11 - Exemplo de Matriz de avaliação e desafios
Práticas

Categoria

Área

Desafio

D01
Gerenciamento
Pessoas

Planejamento Colaborativo

D01

Equipe de desenvolvimento
Gestão de Processo
Gestão de Processo

Equipe colaborativa

Compartilhamento
conhecimento

de

Pessoas
Processo

Planejamento
D02
Equipe de desenvolvimento
Equipe de desenvolvimento
Gestores
Compartilhamento
conhecimento

de

D03

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Cho (2010).

3.6.6 Apresentar os resultados

Esta atividade apresenta os resultados das atividades realizadas com as linhas de
base, além do suporte e consenso em relação aos resultados encontrados. Os
resultados são apresentados resumindo-se os resultados do processo de avaliação,
utilizando as tabelas 9 e 10.

3.6.7 Etapa 2: Desenvolver recomendações

Nesta etapa são gerados e apresentados os relatórios que apresentam os
resultados das avaliações realizadas com as atividades realizadas nas linhas de
base, que representa a visão atual da empresa ou projeto. Esta etapa compreende
as atividades de geração do relatório final, que apresenta as recomendações e
resultados encontrados na avaliação; e a comunicação dos resultados, que
apresenta aos interessados os resultados encontrados com a avaliação, utilizando a
.

3.6.8 Gerar o relatório final
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O relatório final apresenta os detalhes da avaliação bem como um conjunto de
recomendações relativas a cada uma das diferenças encontradas.

O relatório final apresenta a visão geral do processo de avaliação com a utilização
da tabela 9, que apresenta o cálculos dos pesos dos indicadores e normalização
destes pesos; tabela 10, que apresenta o resultado da avaliação da empresa e/ou
projeto e; tabela 11 que apresenta os possíveis desafios identificado de acordo com
os resultados da avaliação.

3.6.9 Comunicar os resultados

Nesta atividade, os resultados e recomendações descritos no relatório de resultados
e recomendações são comunicados aos interessados da empresa. O objetivo é
garantir um consenso entre todos os envolvidos, a fim de se obter comprometimento
e suporte para a realização das alterações necessárias para se adotar o Scrum, de
acordo com as recomendações sugeridas, caso haja alguma.

Caso a empresa realize as alterações, sugere-se uma nova avaliação com o método
MQASS para garantir a efetividade destas alterações.
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4

Estudo de caso

O estudo de caso tem como principal objetivo verificar qualitativamente a utilização
dos conceitos e processos definidos pelo método MQAAS. Com isso, pretende-se
compreender e analisar sua aplicabilidade dentro de um ambiente conhecido e
controlado através de uma análise qualitativa (YIN, 2004) de estudo de caso. O
propósito é poder fazer uso da sequência de atividades propostas no método
apresentado, aplicados em uma empresa em um projeto real de desenvolvimento de
software.

Como benefícios adicionais à verificação da aplicabilidade do método MQAAS,
pode-se esperar: a identificação de novos desafios com a adoção de Scrum, ou
simplesmente uma possível confirmação e/ou melhoria qualitativa dos desafios já
existentes.

4.1

Critérios de seleção da empresa e equipe selecionada

A empresa selecionada para este estudo de caso é uma empresa nacional,
desenvolvedora de soluções de software com aproximadamente 3000 funcionários.
Esta empresa desenvolve softwares para clientes internos e externos.

Neste estudo de caso foi realizada a análise da empresa e de uma equipe de
projeto. Os profissionais que participaram da análise da empresa precisavam ter
conhecimento, visão geral e experiência de como a empresa realiza os projetos de
desenvolvimento de software atualmente, como são os processos e como se
comportam seus clientes, gestores e equipe de desenvolvimento durante a
execução de projetos.

Por outro lado, os profissionais entrevistados para a análise de um projeto
precisavam ter experiência relacionada à execução de projetos de desenvolvimento
de software, utilizando os processos atuais da empresa, foram considerados
diferentes

perfis

desenvolvimento.

de

entrevistados

como

cliente,

gestores

e

equipe

de
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As pessoas que fazem parte deste estudo concordaram em colaborar com a
pesquisa sob a condição de sigilo de identidade pessoal e da empresa a que
pertencem. Em vista disso, neste trabalho, a empresa será identificada por Empresa
e os profissionais serão identificados por seus papéis nos projetos, são eles:
gerente, desenvolvedor, cliente, executivo e avaliador. Estes papéis são detalhados
na seção 3.3 Papéis e responsabilidades, deste trabalho.

4.2

Os sujeitos das pesquisas

Foram realizadas 8 entrevistas nesta pesquisa. Para a análise da empresa foi
entrevistado

um

responsável

pela

área

de

qualidade

de

processos

de

desenvolvimento, por ter 6 anos de experiência nos processos atuais e visão geral
da execução de projetos de desenvolvimento de software da empresa. Um gerente
executivo com 5 anos de empresa, com conhecimentos e experiência na condução
de projetos e no processo de gestão da empresa. Também foi realizada a análise do
avaliador que para este estudo de caso foi o próprio autor do trabalho.

Na análise do projeto, a entrevista foi realizada com um executivo com experiência
nos processos da empresa, além de dois executivos clientes responsáveis pelas
demandas de tecnologia interna da companhia. Para a análise do projeto foi
realizada uma entrevista com participantes de uma equipe de desenvolvimento. Esta
equipe desenvolve soluções de software utilizando métodos de desenvolvimento
tradicional. A Tabela 12 apresenta a visão geral dos participantes da entrevista.
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Tabela 12 - Participantes da entrevista para análise de projeto
Função
Experiência

Entrevista

Executivo Cliente

6 anos

Empresa

Executivo Cliente

15 anos

Empresa

Gerente Executivo

20 anos

Empresa

Gerente de projetos

11 anos

Projeto

Desenvolvedor 1

8 anos

Projeto

Desenvolvedor 2

10 anos

Projeto

Analista de Negócio

5 anos

Projeto

Avaliador

15 anos

Empresa/ Projeto

Fonte: Tabela elaborada pelo autor

4.3

Descrição do projeto de estudo de caso

Esta seção apresenta a descrição do projeto do estudo de caso, de maneira a
descrever o caminho metodológico de atividades que foram desenvolvidas para
atender à investigação em campo. Para isso, o estudo de caso foi subdividido em
cinco etapas de acordo com Runeson e Höst (2009), detalhadas como: 1.
Planejamento do estudo de caso; 2. Coleta de dados; 3. Análise dos dados
coletados; 4. Elaboração do relatório.

4.3.1 Planejamento do estudo de caso

Inicialmente, elaborou-se o protocolo do estudo de caso em torno de um roteiro de
questões sobre desafios, características e soluções identificadas na pesquisa
realizada em relação às práticas Scrum.

O estudo de caso foi realizado com membros de equipes de uma empresa. Os
resultados deste estudo não podem ser generalizados, já que cada projeto varia de
acordo com fatores contextuais como pessoas, processos e tecnologia.

A coleta dos dados foi feita por questionário. Este questionário foi utilizado em
entrevistas com os participantes da avaliação de viabilidade da adoção de Scrum. A
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intenção foi coletar informações em entrevistas semiestruturadas. Nelas, o
entrevistador se orienta por um roteiro de tópicos e questões a serem cobertos, mas
dá a liberdade ao entrevistado de levar as respostas para a direção que considere
mais adequada, explorando os aspectos que julgue mais relevantes. Com isso
podem ser expostas práticas, adversidades, vantagens e outras informações sobre a
adoção das práticas Scrum que não foram identificadas na literatura pesquisada.

Na sequência foram realizadas entrevistas presenciais. As entrevistas foram
gravadas (com autorização), transcritas e as informações classificadas em desafios
e soluções. Como atributo das informações, foram identificados os aspectos a que
essas informações se referem, como processo, pessoa e tecnologia. As informações
classificadas foram descritas e armazenadas em planilhas, juntamente com
informações contextuais da empresa.

As informações contidas nas planilhas foram então analisadas e confrontadas com
aquelas contidas no modelo de desafios. Deste confronto foram identificados: o grau
de eficácia do método proposto em apontar os desafios de adoção das práticas
Scrum e a existência de desafios não abordados pela bibliografia pesquisada, mas
considerados importantes pelas equipes estudadas. Por fim, foi ser apresentada a
análise de como as equipes lidaram com a utilização do método MQAAS e os
resultados obtidos com sua utilização.

4.3.2 Protocolo de coleta de dados

O apêndice B apresenta os itens relacionados à elaboração do protocolo para a
coleta de dados, no decorrer da execução do estudo de caso.
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4.3.2.1 Carta Convite da Pesquisa

Modelo de Carta convite ao profissional:
Nome da Empresa:

Esta é uma Carta Convite para a participação de uma pesquisa de cunho
acadêmico, com vistas à elaboração de uma Dissertação de Mestrado desenvolvida
no âmbito do Programa de Pós-Graduação do curso de Mestrado Profissional em
Engenharia da Computação com ênfase em Engenharia de Software do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), pelo mestrando Cleiton
Ribeiro nº matrícula 40159 e o professor doutor Paulo Sérgio Muniz Silva, professor
doutor da Universidade de São Paulo e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo, intitulado “Um método para qualificação de companhias que
buscam a adoção do Scrum”.

O mestrando Cleiton Ribeiro conta com a colaboração de profissionais da área de
desenvolvimento software para a realização de um estudo de caso com a finalidade
de averiguar como as características, processuais e de pessoas afeta a efetividade
da adoção de Scrum por uma empresa que busca o desenvolvimento de software
com práticas ágeis, neste caso, práticas Scrum. Com base na técnica de entrevistas
contando com um questionário planejado com base nas práticas Scrum.

Ao final da análise será apresentado o resultado que visa referenciar se a empresa
e/ou projeto estão ou não aptos a adotar Scrum, bem como as características que
podem trazer desafios com esta adoção, se houver.

Julga-se que os resultados deste trabalho possam auxiliar pesquisadores e
profissionais que, de alguma forma, interessam-se pelo tema de qualificação de
empresas que buscam a adoção do Scrum, com o intuito de fornecer informações
para tornar esta atividade organizada. Ainda, ressalta-se que toda e qualquer
informação proveniente do estudo de caso será utilizada exclusivamente para os fins
da pesquisa em questão e, por isso, será mantido o anonimato da identidade tanto
dos entrevistados, como também de suas organizações de software. Além disso,
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pretende-se disponibilizar tais informações para consulta e apreciação dos
participantes do estudo, preservando assim seus interesses e o respeito aos
padrões éticos. Finalmente, deseja-se antecipar sinceros agradecimentos pelo
possível atendimento à solicitação da pesquisa. Segue uma descrição geral do
trabalho em questão:

Descrição Geral da Pesquisa
Instituição: Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT - http://www.ipt.br
Coordenadoria de Ensino Tecnológico - Prédio 56 - mestrado@ipt.br
Fone: (11) 3767-4068/4058

Título da Pesquisa: Um método para qualificação de empresas que buscam a
adoção do Scrum
Utilizando o Framework Scrum: Um Estudo de Caso

Linha de Pesquisa: Engenharia da Computação, Engenharia de Software.
Palavras-chave: Scrum, Qualificação para adoção de Scrum, Estudo de Caso.
Pesquisador: Cleiton Ribeiro (cleitonjunior1@gmail.com)
Mestrando – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT
Orientador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva. Orientador da Dissertação de
Mestrado no IPT. Professor Doutor – Universidade de São Paulo – USP. Professor
Doutor – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT.
Atenciosamente, Cleiton Ribeiro Mestrando – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva Professor Doutor da
Universidade de São Paulo (USP) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo (IPT) Orientador da Dissertação de Mestrado.

Data da Entrevista

Assinatura do entrevistado
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4.3.3 Coleta dos dados

Adotando a metodologia (YIN, 2010) para a obtenção cientifica das informações
provenientes do cenário escolhido, foi definida a combinação de:


Observação Direta - tipo de coleta de informações que se dá através da
contemplação do fenômeno durante sua realização por uma entidade que não
participa do mesmo;



Observação Participante - neste outro tipo de coleta de informações a
entidade que contempla e registra tais dados o faz como elemento ativo na
realização do fenômeno;



Análise documental - coleta de dados que se dá através do embasamento em
documentos previamente criados de forma a registrar fenômenos relevantes
ao estudo de caso; e



Entrevistas com os colaboradores da empresa e projeto analisados - tipo de
coleta baseado na montagem de perguntas que são então realizadas com os
participantes relevantes do fenômeno observado.

Ao iniciar a coleta de dados, foi realizada uma introdução esclarecendo o propósito
da entrevista e a visão geral do tema e objetivos do trabalho proposto. As entrevistas
foram realizadas presencialmente, gravadas com a autorização prévia dos
entrevistados e levaram em média 30 minutos. A entrevista foi baseada em
afirmações, de forma que o entrevistado precisava responder qual seu grau de
concordância referente a uma determinada afirmação, escolhendo uma dentre as
opções: Discordo Totalmente, Tendo a Discordar, Nem Discordo nem Concordo,
Tendo a Concordar e Concordo Totalmente. As afirmações utilizadas são
apresentadas no Apêndice A deste trabalho.

Cada sessão de entrevista seguiu um roteiro baseado em etapas (RUNESON;
HÖST, 2009). Primeiramente, os objetivos do estudo de caso e da entrevista foram
apresentados, e explicou-se como os dados da entrevista serão utilizados. Em
seguida, as afirmações foram apresentadas uma a uma e a resposta do usuário
registrada. Ao final das sessões, os resultados das transcrições foram sumarizados
e, posteriormente, apresentados aos entrevistados, com o propósito de poder obter
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uma retroalimentação dos indivíduos e tentar identificar mal-entendidos, e assim,
prosseguir rumo ao desfecho da coleta de dados.

4.3.3.1 Afirmações aplicadas

Durante as entrevistas cada resposta dos entrevistados foi registrada em uma
planilha eletrônica. Esta planilha foi baseada na estrutura do método MQAAS a fim
de facilitar o registro e análise dos dados, uma vez que a planilha facilita a
visualização das informações, por estas estarem centralizadas em um único local e
permitir a automação das fórmulas utilizadas pelo método MQAAS. Esta planilha é
descrita na seção 4.3.4 Análise da Coleta de Dados e apresentada por completo no
Apêndice B.

4.3.3.2 Estrutura das afirmações

As afirmações utilizadas durante a análise foram extraídas dos indicadores
apresentados na seção A.1. A Tabela 13 apresenta a estrutura da organização
dessas afirmações, com um exemplo de afirmações. A coluna Indicador, apresenta a
identificação da afirmação, a coluna sentença apresenta a afirmação a ser utilizada
na entrevista e a coluna respostas apresenta as possíveis respostas que o
entrevistado deve utilizar, selecionando uma delas.
Tabela 13 – Exemplo de afirmações utilizadas
Indicador

Sentença

Respostas

Seu gestor aceita suas
ID1

opiniões independente de
questões técnicas

Nem
Discordo

Tendo a

concordo

Tendo a

Concordo

totalmente

discordar

nem

concordar

totalmente

concordo

Tendo a

Concordo

nem

concordar

totalmente

discordo

Você gostaria de participar
ID5

do

processo

de

planejamento do projeto no
qual você irá trabalhar

Nem
Discordo

Tendo a

totalmente

discordar

discordo

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).
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4.3.3.3 Validação da coleta de dados

Com relação à validade da coleta dos dados, foram realizadas entrevistas com perfis
que pudessem representar a maior parte dos papéis presentes na equipe, com um
ou mais representante por papel, sendo o critério utilizado para seleção, o
profissional com mais tempo de trabalho na empresa. Adicionalmente, foi elaborado
um protocolo para orientar o processo de coleta de dados por intermédio de seções
de questões do estudo de caso servindo de roteiro para a execução das sessões de
entrevista com profissionais ágeis.

Para minimizar as potenciais polarizações do pesquisador quanto à construção da
validade do estudo de caso, foram seguidas algumas das recomendações de Yin
(2010) a fim de estabelecer uma cadeia de evidências da pesquisa. Por exemplo, o
fato de que, ao longo do estudo de caso, considerou-se participantes com diferentes
papéis e níveis de experiência dentro da organização em estudo, para atender às
sessões de entrevista. A escolha dos participantes para o estudo de caso poderia
também representar uma ameaça à validade dos resultados, uma vez que o autor
confiou na indicação de alguns profissionais como referências, indicados por outros
profissionais da empresa, dentre os quais alguns foram selecionados para serem
entrevistados. Embora os participantes entrevistados tenham atendido à pesquisa de
maneira adequada, seus relatos e posições não podem ser considerados
representativos de todos os demais colaboradores da empresa.

4.3.4 Análise da Coleta de Dados

De acordo com Runeson e Höst (2009) um estudo de caso não provê conclusões
com significância estatística. Ao contrário, diferentes tipos de evidências,
afirmações, documentos, podem ser ligados uns aos outros para dar suporte a uma
conclusão consistente. Nesta pesquisa, a análise dos dados faz uso da abordagem
qualitativa em termos da identificação e interpretação de pontos relevantes da
pesquisa evidenciados pelos participantes nas sessões de entrevistas. Ainda,
segundo Runeson e Höst (2009), a análise de dados qualitativa tem por propósito
derivar conclusões dos dados, mantendo uma cadeia de evidências dos resultados e
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dados originais. Além da necessidade de manter um histórico de investigação
convincente, a análise da pesquisa qualitativa é caracterizada por ter a análise
executada em paralelo com a coleta de dados e a necessidade de técnicas de
análise sistemática, uma vez que novas ideias podem ser encontradas durante a
análise.

A análise dos dados das entrevistas foi realizada com base na etapa do método
proposto, descrita na seção 3.6.5 Avaliação dos resultados dos indicadores. Após a
transcrição das entrevistas, foi criada uma planilha que apresenta as respostas de
todos os entrevistados, categorizadas quanto à prática a que se referem. Os
resultados dos dados analisados nesta planilha serão apresentados nas próximas
seções do estudo de caso.

Como já foi dito, a planilha utilizada foi construída com base no método MQAAS,
seguindo sua proposição de informações e sequência de uso. Uma planilha foi
utilizada para análise da empresa e outra para análise do projeto, ambas com a
mesma estrutura, somente alterando-se o conteúdo das afirmações aplicadas aos
entrevistados, de acordo com a organização apresentada na seção A.1.

A planilha foi organizada em guias, sendo que cada guia apresenta informações
descritas no método MQAAS. As afirmações foram organizadas de acordo com o
papel a que deve ser direcionadas. A Figura 9, apresenta uma parte dos indicadores
que foram direcionados ao avaliador.
Figura 9 – Parte da planilha eletrônica – Afirmações

Figura elaborada pelo autor

Em seguida, foram organizados os resultados das entrevistas, a Figura 10 apresenta
esta estrutura com uma parte dos resultados.
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Figura 10 - Parte da planilha eletrônica – Resultado das entrevistas

Figura elaborada pelo autor

Os objetivos de cada análise referente a uma determinada prática foram registrados,
como apresentado na Figura 11, de forma a facilitar a realização das entrevistas.
Figura 11 - Parte da planilha eletrônica – Objetivos

Figura elaborada pelo autor

Os intervalos de pesos foram registrados em uma guia como, parcialmente,
apresentada na Figura 12.
Figura 12 - Parte da planilha eletrônica – Intervalo de Peso

Figura elaborada pelo autor
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Após o registro de todas as entrevistas e o cálculo do intervalo de peso, o resultado
nominal foi calculado, como apresentado na Figura 13.
Figura 13 - Parte da planilha eletrônica – Resultado Nominal

Figura elaborada pelo autor

Após o resultado nominal, foi gerada a matriz de avaliação que apresenta o
resultado final da análise. A Figura 14 apresenta parcialmente este resultado.
Figura 14 - Parte da planilha eletrônica – Matriz de avaliação

Figura elaborada pelo autor

Apesar de a planilha não ser obrigatória para a aplicação do método MQAAS, ela se
mostrou bastante útil por facilitar a realização dos cálculos exigidos pelo método, a
modularização e tabulação automática das respostas das entrevistas, evitando erros
e agilizando o processo de análise.

4.3.5 Elaboração do relatório

De acordo com Runeson e Höst (2009), o relatório do estudo de caso deve
apresentar os resultados da pesquisa, como também servir de principal fonte para
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julgar a qualidade do estudo. Este deverá conter um histórico da investigação com
detalhes, formando uma sequência de ações e papéis ativos no processo de estudo,
com a finalidade de fornecer uma cadeia de evidências para as conclusões da
pesquisa.

Dado que um estudo de caso não pode ser generalizado no sentido de ser
representativo de uma população, as conclusões foram contextualizadas, para
serem interpretadas a partir da análise dos resultados. Adicionalmente, Runeson e
Höst (2009) propõem um conjunto de questões em um checklist para julgar a
qualidade do relatório do estudo de caso, sob a ótica do leitor. Com isso, estes itens
serão considerados na elaboração do relatório do estudo de caso, que, neste
trabalho, está apresentado em uma forma expositiva na seção 5 – Apresentação e
análise dos resultados - e não em um formato mais apropriado para sua
apresentação no ambiente empresarial. Dentre os itens do checklist do relatório do
estudo de caso estão:


O relatório fornece uma impressão realista e confiável?



O relatório é adequado a seu público, de fácil leitura e bem estruturado?



O relatório contém as conclusões, implicações para a prática e pesquisas
futuras?

Neste trabalho, o formato de relatório utilizado para apresentar o resultado final da
análise é composto pelas tabelas 9, 10 e 11 apresentadas na seção 3.6.5 Avaliação dos resultados dos indicadores. O conteúdo final e apresentação deste
relatório é apresentado na seção 5.3 - Análise da Empresa - e 5.4 - Análise do
projeto.

5

Apresentação e análise dos resultados

Esta seção apresenta a análise dos resultados deste trabalho com o propósito de
fornecer evidências convincentes da pesquisa, pela discussão de um conjunto de
evidências obtidas com as informações disponíveis na literatura referente à práticas
Scrum em comparação com as informações provenientes ao longo do estudo de
caso. A seção também apresenta uma discussão dos resultados do estudo de caso,
considerando suas implicações para as empresas ou projetos comprometidos com a
utilização de práticas Scrum no ambiente de desenvolvimento de software.

5.1

Objetivo da análise dos dados

O estudo de caso ao ser executado teve como elemento motivador seus objetivos,
que buscam responder questões que se alinham com o sentido principal de
verificação do método MQAAS.

Os objetivos se resumem em verificar se o método MQAAS atende aos seguintes
itens, identificados por Shvetha (2011), como premissa para adoção de práticas
Scrum:

(1) o quão preparada a empresa está para a adoção de práticas Scrum;
(2) as práticas que devem ser adotadas;
(3) as potenciais dificuldades em adotá-las;
(4) e, finalmente, os preparativos organizacionais necessários para a adoção destas
práticas.

5.2

Processo da análise de dados

Durante a coleta de dados as entrevistas foram gravadas e, registradas
individualmente na tabela de indicadores e respostas dos entrevistados como pode
ser visto no modelo apresentado na seção 3.6.4 Conduzir linha de base, deste
trabalho. Após o registro individual das informações o processo de cálculo dos
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resultados foi realizado, seguindo o processo descrito na seção 3.6.5 Avaliação dos
resultados dos indicadores, deste trabalho.
O processo de análise, como foi exposto na seção 3, é praticamente o mesmo para
a empresa e para o projeto, sendo somente alterados os objetivos, perfis de
entrevistados e nos tipos de indicadores. Todo o processo de análise foi
segmentado em duas partes: Análise da Empresa e Análise do Projeto. Desta forma
é possível verificar os resultados sem que uma análise interfira na outra.

Como o método avalia a adequação da empresa e/ou projeto na adoção de
Scrum, o processo de avaliação é orientado por estas práticas. Sendo assim, a
análise dos resultados será realizada somente em uma das práticas, o que
possibilita a análise da eficácia do método proposto, devido a não haver
dependência – para a análise - entre as práticas. A escolha da prática a ser
analisada será definida pela prática que obteve um resultado insatisfatório. A
de somente uma prática se deu pelo fato de analisar mais de um uma prática se
tornaria repetitivo e não agregaria valor ao resultado da análise do método
De qualquer forma, o resultado de todas as práticas será apresentado no

APÊNDICE B deste trabalho, possibilitando assim, aos interessados, a chance de
realizar a análise de outras práticas.

5.3

Análise da Empresa

Apesar de todos os entrevistados terem se mostrado interessados na adoção do
Scrum, a análise dos resultados mostrou algumas divergências quando se olha no
detalhe a possibilidade de uso de algumas práticas Scrum. Com as informações
referentes à empresa, coletadas por entrevista dos colaboradores e observação do
avaliador, compiladas e apresentadas, foi possível verificar alguns pontos que
possivelmente podem dificultar a adoção de Scrum para a empresa analisada.

Aqui não será descrito a análise realizada de todas as práticas Scrum. O
procedimento da análise é replicado em todas as práticas. Apresenta-se, a seguir,
na

Tabela 14, uma visão parcial dos resultados da análise. As informações

completas das entrevistas são apresentadas no Apêndice B deste trabalho.
Tabela 14 - Resultado Parcial da análise da Empresa

Fonte: Tabela elaborada pelo autor

Uma visão geral destas informações é apresenta na Figura 15, em que é possível
analisar a quantidade de objetivos não atendidos em relação à adoção das práticas
Scrum.
87

88

Figura 15 - Gráfico Resultado da análise da Empresa

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor

De acordo com essas informações, é possível verificar que existem algumas
que não foram satisfatoriamente atendidas. Desta maneira, é necessário
que causou o resultado negativo de uma determinada prática para que seja
tratá-la antes de prosseguir com a adoção de Scrum. Na avaliação realizada, a
prática “Equipes Autogerenciáveis” apresentou o resultado como “Não Atendido”.
Para verificar o detalhe do porquê deste resultado será necessário identificar o
objetivo da avaliação desta prática. Este objetivo é apresentado na tabela
“Indicadores

e

respostas”,

descrita

no

APÊNDICE A deste trabalho. No caso desta prática, os objetivos estão
apresentados na Tabela 15.
Tabela 15 – Objetivos referente à prática “Entregas menores e mais frequentes”
Objetivo

Método

Indicadores

A empresa mantém uma lista atualizada de todas as
Entrevista
características dos recursos restantes do projeto (backlog)

OR3_M15

Fonte: Tabela elaborada pelo autor

A Tabela 15, apresenta, além dos objetivos, os indicadores que representam estes
objetivos, possibilitando assim a análise das respostas coletadas durante as
entrevistas. O indicador apresentado “OR3_M15 - Ao trabalhar em um projeto, você
mantém uma lista atualizada de todo o trabalho que ainda precisa ser feito”, foi
respondido por dois gestores executivos, sendo que um deles respondeu “Discordo
Totalmente” e o outro “Tendo a Discordar”.

Ocorrer disparidade entre as respostas é uma situação esperada uma vez que são
pontos de vista dos entrevistados. O importante é que se um item obtiver uma
avaliação negativa, o resultado deve ser analisado e uma ação de melhoria pode ser
realizada para que a dificuldade seja superada.

Como essa prática não foi satisfatoriamente atendida, é importante buscar na base
de desafios, apresentada no “APÊNDICE A subitem A.1 – Organização dos
Desafios”, qual possível desafio a empresa pode enfrentar caso prossiga com a
adoção do Scrum sem uma ação que atenda satisfatoriamente a prática. Para este
caso foi possível identificar o desafio D13 - Equipes autogerenciáveis, como segue:
“Inicialmente o Scrum pode não ser muito eficaz em termos de tempo de
desenvolvimento e custos. Isto pode estar relacionado à composição
inadequada das equipes de desenvolvimento. Alguns membros da equipe
podem precisar aprender a planejar suas atividades e no caso de gestores,
aprender a poiar a equipe e não a controlar na execução de suas tarefas.
Como

resultado,

pode

ser

necessário

mais

tempo

e

custo

de

desenvolvimento”
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O objetivo do método MQAAS não é apresentar um veredito final de que a empresa
deve ou não prosseguir com a adoção do Scrum, mas sim, prover subsídios e
evidências de possíveis problemas que podem ocorrer no caso da adoção. Neste
caso, conclui-se que para esta empresa são necessárias algumas alterações e/ou
melhorias para que seja possível uma adoção de Scrum com menos desafios a
serem superados durante a utilização das práticas Scrum.

5.4

Análise do Projeto

Durante a análise dos dados coletados por entrevista dos colaboradores e
observação do avaliador, após serem compilados e apresentados aos participantes
do estudo de caso, foi possível verificar alguns pontos que possivelmente podem
dificultar a adoção de Scrum para o projeto analisado. O projeto analisado é
referente

ao

desenvolvimento

de

um

sistema

realizado

pela

equipe

de

desenvolvimento para uma área interna da empresa. O projeto ainda não havia
iniciado quando foram realizadas as entrevistas.

Aqui não será descrito a análise realizada de todas as práticas Scrum. O
procedimento da análise é repetido para todas as práticas, apoiado pela planilha já
descrita anteriormente. Apresenta-se, a seguir, na Tabela 16, uma visão parcial dos
resultados da análise. As informações completas das entrevistas são apresentadas
no Apêndice B deste trabalho.
Tabela 16 – Resultado Parcial da análise do Projeto
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Fonte: Tabela elaborada pelo autor

Uma visão geral destas informações é apresenta na Figura 16, em que é possível
analisar a quantidade de objetivos não atendidos em relação à adoção das práticas
Scrum.

Figura 16 - Gráfico Resultado da análise do Projeto

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor

De acordo com estas informações, é possível verificar que existem algumas
que não foram satisfatoriamente atendidas. Desta maneira, é necessário
que causou o resultado negativo de uma determinada prática para que seja
tratá-la antes de prosseguir com a adoção de Scrum. Na avaliação realizada, a
prática “Cerimônia com pouca documentação” apresentou o resultado como
“Parcialmente Atendido”. Para verificar o detalhe do porquê deste resultado será
necessário identificar o objetivo da avaliação desta prática. Este objetivo é
apresentado

na

tabela

“Indicadores

e

respostas”,

descrita

no

APÊNDICE A deste trabalho. No caso desta prática, os objetivos estão
apresentados na Tabela 17.
Tabela 17 – Objetivos referente à prática “Cerimonia com pouca documentação”
Objetivo

Método

Entrevista
A equipe de desenvolvimento se sente confortável com a
diminuição do nível de documentação do processo
Entrevista

Indicadores

OR5_D01
OR5_D02

Fonte: Tabela elaborada pelo autor

A Tabela 15, apresenta, além dos objetivos, os indicadores que representam estes
objetivos, possibilitando assim a análise das respostas coletadas durante as
entrevistas. No caso desta prática, são necessários dois indicadores para realizar a
análise.
Tabela 18 – Indicadores relacionados à prática “Cerimônia com pouca
documentação”
Indicador

OR5_D01

Objetivo

Resposta

-

Resposta

-

Desenvolvedor

Desenvolvedor

01

02

Você é a favor de aceitar a responsabilidade
e ser responsabilizado quando as coisas dão Tendo a

Tendo a

errado com as várias etapas, revisões e Concordar

Concordar

procedimentos formais
OR5_D02

Você não apoia a existência de várias etapas
formais

e

revisões

para

reduzir

responsabilidade quando um erro acontece

a

Tendo a

Tendo a

Discordar

Concordar

Fonte: Tabela elaborada pelo autor

Como esta prática não foi satisfatoriamente atendida, é importante buscar na
coleção de desafios, apresentada no “APÊNDICE A subitem A.1 – Organização dos
Desafios”, qual possível desafio a empresa pode enfrentar caso prossiga com a
adoção do Scrum sem atender a esta prática. Para esta análise foi possível
identificar o desafio D03 - Cerimônias com pouca documentação, como segue:
“Um possível problema com a pouca documentação é que o conhecimento
pode passar a ser centralizado por um membro da equipe. Caso este membro
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deixa a empresa por qualquer motivo, seria um grande problema, porque
pode levar vários meses para recuperar o conhecimento perdido. O Scrum
propõe diferentes cerimônias para mitigar estes problemas, esta é uma razão
pela qual as cerimônias devem ser sempre realizadas como planejado”.

Como na análise da empresa, o objetivo do MQAAS na dimensão do projeto é o de
fornecer uma base para a decisão de adotar ou não o Scrum. Desta forma, concluise que, de acordo com a análise realizada neste projeto, são necessárias algumas
alterações e/ou melhorias para que seja possível uma adoção de Scrum com menos
desafios a serem superados durante a utilização das práticas Scrum.

6

Conclusão

Esta seção apresenta a conclusão do trabalho, iniciando com uma breve
retrospectiva dos principais resultados obtidos do estudo de caso enfatizando os
objetivos que foram alcançados. Em seguida, apresentam-se as conclusões gerais,
contribuições práticas, limitações do trabalho e, finalmente, propostas e sugestões
de futuros trabalhos.

6.1

Retrospectiva

Para atender ao objetivo deste trabalho, um estudo de caso foi realizado em uma
empresa de desenvolvimento de software, com duas diferentes abordagens: uma
referente à empresa como um todo e outra referente a um projeto específico. O
estudo de caso foi elaborado com base na técnica de entrevistas e observação,
utilizando afirmações extraídas de indicadores relacionados às práticas Scrum,
segundo o quadro conceitual apresentado no método MQAAS descrito na seção 3.

Em seguida, por meio de uma análise das informações obtidas foi possível identificar
possíveis características, tanto da empresa quanto do projeto analisados, que não
estão de acordo à adoção de práticas Scrum. Acredita-se que as informações
coletadas sejam relevantes para esse campo de pesquisa e possam servir de
insumos, tanto para outros profissionais, como também para pesquisadores que
investigam os enfoques ágeis, para a adoção de diferentes práticas destes
enfoques, não somente práticas Scrum.

6.2

Conclusões gerais

O presente trabalho permitiu identificar características tanto na empresa quanto no
projeto analisados que não são compatíveis com a adoção de práticas Scrum. Os
resultados do estudo de caso, levando em consideração os níveis de atendimento,
avaliados ao longo da pesquisa, mostram discrepâncias entre os preceitos descritos
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pela literatura ágil e os relatos dos entrevistados sobre a vivência prática no
framework Scrum. Contudo, esses resultados estão delimitados por restrições da
pesquisa em campo. Tais limitações decorrem de duas questões principais atreladas
às ameaças ao desenvolvimento do estudo de caso: (i) a determinação de um
conjunto muito restrito do universo de organizações de software que pretendem
adotar as práticas Scrum, devido à restrição de recursos da presente pesquisa; e (ii)
a seleção de entrevistados que fornecessem relatos efetivamente representativos
sobre aquilo que acontece em suas organizações, no decorrer das sessões de
entrevista.

Apesar disso, mesmo à luz dessas ameaças da pesquisa, julga-se que há certa
compensação para alcançar os propósitos do trabalho, visto que ao longo do estudo
de caso foram utilizadas múltiplas fontes de evidência para a realização da análise
realizada, refletidas pela participação de indivíduos com diferentes papéis,
responsabilidades e níveis de experiência. Tal circunstância possibilitou que o tema
em estudo pudesse ser avaliado sob diferentes perspectivas.

Adicionalmente, ao revisar os resultados do estudo de caso, também é possível
acrescentar que as tendências apresentadas são reforçadas pela existência de certo
grau de comunalidade entre os relatos dos entrevistados, evidenciados por
determinadas circunstâncias em que a mesma conduta é empregada por mais de
um indivíduo ao longo de desenvolvimento de software.

Contudo, enfatiza-se ainda que a pesquisa da literatura ágil não revela que somente
uma análise como a proposta neste trabalho poderia indicar que, uma empresa e/ou
projeto estão ou não aptos a adotar as práticas Scrum. A análise indica possíveis
desafios que podem ser enfrentados caso essa adoção prossiga mesmo com o
resultado negativo das práticas Scrum. Finalmente, as avaliações dos resultados
obtidos pelo estudo de caso permitiram induzir as seguintes hipóteses a respeito da
utilização do método MQAAS, como apoio à avaliação de adoção de práticas Scrum
em uma empresa e/ou projeto, identificadas por Shvetha (2011) como premissa para
adoção de práticas ágeis, em particular o Scrum:
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(1) O quão preparada a empresa está para a adoção de práticas ágeis.
Com a utilização do método MQAAS foi possível identificar diferentes pontos
de vista relacionados à adoção de diferentes práticas Scrum, induzindo a
conclusão de que a empresa e o projeto analisados contêm características
não desejáveis à adoção de tais práticas. O que leva a conclusão de que é
possível analisar, com a utilização do método MQAAS, de que a empresa
e/ou projeto podem não estar preparados para a adoção de práticas Scrum.

(2) As práticas que devem ser adotadas.
Como o trabalho trata a adoção das práticas Scrum, de acordo com
Schwaber (2016), ou seja, para se obter os benefícios propostos pela adoção
do Scrum a totalidade de suas práticas deve ser adotada, devido às suas
interdependências, sob o risco de insucesso na utilização do framework
durante a execução de projetos. O método MQAAS propõe a análise conjunta
das práticas Scrum e não somente a análise de práticas isoladas.

(3) As potenciais dificuldades em adotá-las.
Ao final da análise proposta no método MQAAS, tanto da empresa como do
projeto, é realizada uma verificação na coleção de desafios para que seja
possível identificar possíveis desafios que possam ser encontrados, caso a
adoção das práticas Scrum prossigam mesmo com uma análise negativa de
uma das práticas.

(4) Os preparativos organizacionais necessários para a adoção destas práticas.
Após a realização da análise da empresa e/ou projeto proposta pelo método
MQAAS, é possível rastrear quais práticas não foram atendidas, as
características que contradizem as qualidades desejadas para adoção de tal
prática, e as evidências identificadas durante as entrevistas e/ou observação
do avaliador. Isso possibilita verificar quais são os possíveis pontos
necessários

para

serem

melhorados

e,

assim,

possibilitar

que

as

organizações realizem os preparativos necessários para a adoção destas
práticas.
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6.3

Contribuições práticas

Com relação às contribuições práticas deste trabalho pode-se citar a difusão de
noções e conceitos descritos pela literatura ágil nos planos de uma empresa e/ou de
projetos, como também o compartilhamento de experiências dos entrevistados com
relação à adoção de práticas Scrum nestes planos, que podem ser utilizadas por
outros profissionais e pesquisadores que, de alguma forma, se interessem pelo
tema.

Nesse sentido, pode-se considerar que a pesquisa fornece informações, em certa
medida, que reforça a necessidade de uma pré-avaliação de empresas e/ou projetos
que pretendem adotar as práticas Scrum, de maneira a favorecer o desenvolvimento
de produtos de software. Além disso, o trabalho apresenta um método que
possibilita uma análise estruturada para a realização desta pré-avaliação.

Também, considera-se que o conhecimento proporcionado por este trabalho é
evidenciado em duas vertentes. Em primeiro lugar, a pesquisa pode auxiliar outros
profissionais e pesquisadores para a identificação de desafios durante a adoção de
práticas Scrum, como também fornece orientações a estes indivíduos, segundo
certa perspectiva, de quais características da empresa e/ou projeto podem ocasionar
tais desafios. Em segundo lugar, a pesquisa também provê informações para a
elaboração de uma pesquisa empírica posterior para investigar a adequação para a
adoção de diferentes práticas ágeis, não somente Scrum. Nesse sentido, a
experiência adquirida ao longo deste trabalho pôde indicar direções para a
formulação de tal pesquisa.

Dessa maneira, acredita-se que as informações contidas neste trabalho contribuem
para o conhecimento do processo de adoção de práticas Scrum, e podem,
potencialmente, auxiliar organizações na adoção de tais práticas com maior
confiança e, até mesmo, a prever situações problemáticas que podem implicar
negativamente no bom andamento de seus processos de desenvolvimento de
software.
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6.4

Limitação do trabalho

Este trabalho está baseado em um estudo de caso de caráter descritivo, suscetível à
veracidade das informações obtidas dos relatos dos entrevistados ao longo das
sessões de entrevista, bem como da interpretação e avaliação do pesquisador.
Adicionalmente, conforme observado anteriormente, ressalta-se que a amostra com
apenas uma empresa e um único projeto, ainda que considerados pela pesquisa
como representativos de suas organizações, não poderia representar, obviamente, o
universo de organizações que pretendem adotar as práticas Scrum no processo de
desenvolvimento de software. Consequentemente, este escopo limitado da pesquisa
impossibilita a divulgação dos resultados como válidos em quaisquer condições de
adoção de tais práticas.

Portanto, as conclusões descritas anteriormente não podem ser generalizadas,
porém julga-se que o caso em estudo foi suficiente para alcançar os objetivos
inicialmente propostos neste trabalho.

6.5

Estudos Futuros

Em retrospecto da literatura ágil, a respeito da adoção do Scrum, do
desenvolvimento da pesquisa em campo do estudo de caso e da análise dos relatos
dos entrevistados ao longo das sessões de entrevista, é possível sugerir as
seguintes oportunidades de novas pesquisas futuras:

Em primeiro lugar, considera-se relevante o desenvolvimento de pesquisas
adicionais, utilizando-se do método de revisão sistemática da literatura, que
abordem de modo mais detalhado o referencial teórico utilizado no presente
trabalho, com a finalidade de averiguar por outros ângulos percepções evidenciadas
no decorrer do estudo. Um desses ângulos diz respeito a certa “desmitificação” de
conceitos e noções mais rigorosos da literatura ágil no contexto do cenário
pragmático usual relatado pelos profissionais ágeis em estudo, que tende a rejeitar,
aprioristicamente, o estudo destes conceitos e noções. Isso poderia dar argumentos
favoráveis à consolidação desses conceitos, no plano dos profissionais envolvidos
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no enfoque ágil de desenvolvimento de software, assim como prover novos
esclarecimentos que possam ser agregados ao corpo de conhecimento sobre a
adoção de práticas Scrum. Por exemplo, a proposição de novos indicadores e
possíveis desafios relacionados à adoção de práticas Scrum. Isto porque os
indicadores utilizados neste trabalho limitam-se aos indicadores propostos por Sidky
(2007) e

os desafios limitam-se aos propostos por Cho (2010).

Em segundo lugar, considera-se relevante a utilização do método MQAAS para a
investigação e proposição de um modelo e/ou metamodelo que facilite a criação de
métodos mais apropriados para avaliação da adoção de outras práticas ágeis, não
somente as do Scrum.

Finalmente, ressalta-se que as conclusões obtidas neste trabalho induzem a
necessidade da replicação da pesquisa em outros contextos de empresas e projetos
de desenvolvimento de software, de diferentes segmentos e portes, visando a
demonstração de similaridades e de diferenças dos resultados alcançados quando
comparados ao que acontece em diversos ambientes organizacionais, ou ainda, em
diferentes unidades de negócio dentro de uma mesma organização.
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APÊNDICE A

Esta seção apresenta os indicadores e desafios que serão utilizados neste projeto.
Estes indicadores foram originalmente criados por Sidky (2007), os desafios foram
registrados por Cho (2010) e serão apresentados e organizados de acordo com suas
características e distribuídos entre indicadores corporativos e indicadores de projeto.

A.1.Organização dos indicadores

A discussão dos indicadores apresenta um ponto inicial para a explicação da
empresa e estrutura destes indicadores. Os trabalhos apresentados em (BASILI,
1994), (NANCE, 2002) e (SIDKY, 2007) orientaram a definição da estrutura utilizada,
neste trabalho, para organizar os indicadores. Cada indicador é designado para
medir o quão prontos uma empresa ou projeto estão para adotar uma determinada
prática Scrum associada ao indicador. O objetivo é avaliar o estado de certas
características organizacionais ou de projeto e determinar se o estado oferece
suporte a adoção da prática. Por exemplo, para avaliar o quão pronta uma empresa
está em relação ao planejamento colaborativo, o avaliador precisa se certificar que o
estilo de gestão é adequado à prática. Assim, o estilo gerencial é a característica
organizacional avaliada. O objetivo por trás da avaliação do estilo gerencial é
determinar se existe colaboração ou relação de controle entre os gestores e
subordinados. O estilo gerencial indica se o gestor confia na equipe de
desenvolvimento e vice-versa.

Dessa maneira, o primeiro passo para identificar os indicadores para uma prática
ágil é identificar as características organizacionais ou de projeto que precisam ser
avaliadas para determinar se a empresa está pronta para adotar a prática. As
características da empresa e/ou projeto que serão avaliadas durante a utilização do
método MQAAS são (SIDKY, 2007):


Clientes: O Cliente representa o próprio cliente ou o responsável pela decisão
da área demandante.
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Equipe de desenvolvimento: Constituída por desenvolvedores, arquitetos,
testadores, analistas e engenheiros de processos.



Gestores: representa o mais alto nível de gerenciamento na empresa ou, no
caso da avaliação de um projeto, representa o gestor do projeto.



Ferramentas: Os softwares e ferramentas utilizadas pela empresa em um
determinado projeto.



Cultura: A visão geral da cultura das pessoas dentro de uma empresa ou
projeto.



Gestão de projetos: Os procedimentos e práticas relacionadas à gestão dos
projetos dentro da empresa.



Ambiente físico: A localização geográfica e a distribuição dos empregados da
empresa ou um determinado projeto.

O avaliador tem duas maneiras de identificar as características da empresa que
precisam ser avaliadas. A primeira é o bom senso e o segundo é a experiência e a
literatura

especializada.

A

primeira

é

autoexplicativa,

pois

determina

as

características organizacionais baseada no bem comum. Por exemplo, certificar-se
que existe apoio da equipe antes de adotar o compartilhamento de conhecimento é
entendido por bom senso. Contudo, a principal fonte e a base para selecionar as
características organizacionais a serem avaliadas consiste nas informações vindas
de consultores ágeis e da literatura especializada. Ambas as fontes são baseadas
na experiência dos consultores. Além de utilizar o bom senso para características
óbvias, a literatura especializada é a segunda fonte de identificação destas
características. Algumas destas fontes são (KOCH, 2005), (MAHAPATRA, 2005) e
(PAULK, 2011).

Os indicadores serão organizados de acordo com as práticas Scrum relacionadas e
separados de acordo com suas características em projetos e empresa. A Tabela 19
apresenta o conjunto de práticas Scrum utilizadas no método MQAAS e sua
organização.
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Tabela 19 – Categorização das Práticas Scrum
Código Prática

Categoria

PR01

Disposição à colaboração

Compromisso com o Cliente para trabalhar com a Equipe em
Desenvolvimento

Histórico de colaboração
PR02

Contrato com o cliente está de acordo com o desenvolvimento

Disposição

ao

uso

iterativo

Processo Evolutivo

do

Estrutura contratual
PR03

Frequente comunicação com a equipe de desenvolvimento (Frente-a-

Distribuição da equipe

Frente)
PR04

Disponibilidade imediata do cliente

Representante do cliente
Disponibilidade do cliente

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).

Para cada prática está relacionado um ou mais indicadores. A Tabela 20 apresenta
os objetivos da avaliação categorizados e relacionados às práticas Scrum.
Tabela 20 – Categorização e determinação dos objetivos da avaliação
Prática

Categoria

Área

Característica

Determinar

Método de
avaliação

Indicadores

PR01

Cliente

Colaboração

Disposição

Se o cliente está
disposto
a
trabalhar com a
equipe
de
desenvolvimento
Se o cliente já
colaborou com
algum time de
desenvolvimento
Se o cliente
concorda com
uma abordagem
de
desenvolvimento
evolutivo
Se o contrato
com o cliente
reflete
as
características
do
processo
evolutivo

Entrevista

C01, C02 e
C04

Entrevista

C02

Entrevista

C5, C6, C8

Entrevista

C7

Histórico

PR02

Cliente

Processo
evolutivo

Disposição

Contrato

Estrutura

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).

A Tabela 21 apresenta os indicadores e suas respectivas questões, além das
opções de respostas das avaliações.
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Tabela 21 – Indicadores e Questões
Categorias normalizadas
Indicadores
C1

Questões

W

X

Y

Z

Estou disposto a dedicar

Discorda

Tende a

Nem concorda

Tende a

Concorda

tempo para assumir um

totalmente

discordar

nem discorda

concordar

totalmente

dediquei

Discorda

Tende a

Nem concorda

Tende a

Concorda

colaborar

totalmente

discordar

nem discorda

concordar

totalmente

Eu acredito que a equipe

Discorda

Tende a

Nem concorda

Tende a

Concorda

de desenvolvimento deve

totalmente

discordar

nem discorda

concordar

totalmente

Discorda

Tende a

Nem concorda

Tende a

Concorda

totalmente

discordar

nem discorda

concordar

totalmente

papel ativo neste projeto
No

C2

passado,

tempo
com

para
a

equipe

de

desenvolvimento

C3

fazer o maior esforço e o
cliente somente tem que
verificar

o

status

do

projeto

e

fazer

a

empenhado

em

aceitação final
Estou

C4

trabalhar com a equipe de
desenvolvimento.

Fonte: Sidky(2007). Tabela Elaborada pelo autor.

A.2.Indicadores relacionados aos Projetos

Os indicadores de projetos estão classificados em:


Comprometimento do cliente para trabalhar com o time de desenvolvimento



O contrato com o cliente reflete o desenvolvimento evolutivo



Interações presenciais frequentes entre a equipe



Cliente acessível



O contrato do cliente está relacionado ao comprometimento da equipe e não
a características de software



Ambiente ideal para desenvolvimento ágil



Interação constante entre a equipe de desenvolvimento e os usuários
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A.2.1. Comprometimento

do

cliente

para

trabalhar

com

o

time

de

desenvolvimento

Categoria

Área

Característica Determina

Método

Indicadores

Cliente

Colaboração

Disposição

Entrevista

PL_C1,

Se o cliente está
ou
determinado

PL_C3,

PL_C4

não
a

trabalhar com a
equipe

de

desenvolvimento
Histórico

Se o cliente já

Entrevista

PL_C2

colaborou
alguma vez com
uma equipe de
desenvolvimento

A.2.2. O contrato com o cliente reflete o desenvolvimento evolutivo

Categoria

Área

Característica Determina

Método

Indicadores

Cliente

Processo

Disposição

Entrevista

PL_C5,

Se

o

cliente

concorda

evolutivo

PL_C8

com

uma abordagem
de
desenvolvimento
evolutiva

Contrato

Estrutura

Se

o

contrato

com

o

cliente

pode

refletir

abordagem

a
de

desenvolvimento
evolutivo

Entrevista

PL_C7

PL_C6,
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A.2.3. Interações presenciais frequentes entre a equipe
Categoria

Área

Característica Determina

Pessoas

localização

Distribuição

Se

é

possível

Método

Indicadores

Observação

PL_A1,

PL_A2,

PL_A3, PL_A4

realizar
comunicação
interativa
presencial

entre

os membros da
equipe

A.2.4. Cliente acessível
Categoria

Área

Característica Determina

Cliente

Representante

Autoridade

Se

o

Método

Indicadores

Entrevista

PL_C9

Entrevista

PL_C10

Entrevista

PL_C11

Entrevista

PL_C12

Entrevista

PL_C13

representante do
cliente

tem

autoridade
suficiente
Conhecimento

Se

o

representante do
cliente

tem

conhecimento
detalhado

do

produto
Colaboração

Se

o

representante do
cliente

é

colaborativo
Disponibilidade

Se

o

representante do
cliente

está

sempre
disponível
Acessibilidade

Se

o

representante do
cliente

está

imediatamente
acessível

115

A.2.5. O contrato do cliente está relacionado ao comprometimento da equipe
e não a características de software
Categoria

Área

Característica Determina

Método

Indicadores

Cliente

Contrato

Estrutura e formato

Entrevista

PL_C14,

Se

o

com

contrato
o

PL_C15,

PL_C16, PL_C17

cliente

está relacionado
ao
comprometimento
da equipe e não
a características
de software

A.2.6. Ambiente ideal para desenvolvimento ágil
Categoria

Área

Característica Determina

Método

Indicadores

Organização

Disposição

Viabilidade

Entrevista

PL_M3,

Se é viável ter
um

física

PL_M4,

PL_M5

ambiente

físico ágil ideal

A.2.7. Interação constante entre a equipe de desenvolvimento e os usuários
Categoria

Área

Característica Determina

Método

Indicadores

Cliente

Colaboração

Disposição

Entrevista

PL_C18, PL_C19

Se

é

possível

interação
presencial

entre

o

e

cliente

equipe

a
de

desenvolvimento

A.2.8. Indicadores relacionados aos executivos (Cliente)
Identificação

Descrição

PL_C1

Estou disposto a dedicar tempo e ter um papel ativo neste projeto

PL_C2

No passado, eu dediquei tempo para colaborar com a equipe de desenvolvimento

PL_C3

Eu acredito que a equipe de desenvolvimento deveria fazer a maior parte do trabalho,
enquanto o cliente deveria apenas verificar o status do projeto e realizar as aceitações das
entregas

PL_C4

Eu estou engajado a trabalhar com a equipe de desenvolvimento

PL_C5

Eu concordo em ter o Sistema desenvolvido em uma abordagem iterativa / incremental ao
invés de ter uma entrega única no final do projeto

PL_C6

Estou disposto a assinar um contrato para iniciar o desenvolvimento de um produto que os
requisitos não sejam conhecidos inicialmente com precisão

PL_C7

Estou disposto a alterar a estrutura do contrato para refletir uma abordagem de
desenvolvimento evolutiva. Desenvolvimento evolutivo implica que o planejamento,
estimativas, requisitos e solução evoluem ou são refinadas durante a realização das
iterações, ao invés de serem integralmente definidos e “congelados” em uma especificação
inicial antes de o desenvolvimento começar

PL_C8

Estou disposto a aceitar uma visão geral do plano do projeto e um planejamento detalhado
somente da próxima iteração. O cliente não tem problema em receber um gráfico de
GANNT ou PERT de todo o projeto inicialmente

PL_C9

O representante do cliente que interage com a empresa contratada está autorizado a tomar
decisões pontuais, independente da especificação do produto

PL_C10

O representante do cliente que interage com a empresa contratada tem conhecimento
detalhado em relação ao produto a ser desenvolvido

PL_C11

O representante do cliente que interage com a empresa contratada, representa os usuários
atuais do produto

PL_C12

O representante do cliente que interage com a empresa contratada está disponível para ser
acessado pela equipe de desenvolvimento, sempre que necessário

PL_C13

O representante do cliente que interage com a empresa contratada está imediatamente
disponível para a equipe de desenvolvimento, sempre que necessário

PL_C14

Estou disposto a assinar um contrato que não tenha uma lista detalhada de características e funções, mas
objetivos e critérios de sucesso. Isto permite que o cliente tenha mais flexibilidade para alterar e adicionar
novos requisitos durante o desenvolvimento do projeto

PL_C15

Estou disposto a aceitar um contrato no qual a equipe e recursos são fixos, mas as características e entregas
não sejam

PL_C16

Estou disposto a aceitar um contrato em que ambas as partes se comprometam com um trabalho interativo
e colaborativo ao invés de um conjunto de requisitos detalhados.

PL_C17

Estou disposto a alterar a estrutura padrão do contrato para refletir uma nova abordagem de
desenvolvimento ágil. Uma abordagem ágil de desenvolvimento dará flexibilidade ao cliente para alterar os
requisites durante o processo de desenvolvimento e entregará software antes e de forma incremental

PL_C18

O cliente está disponível para frequentes interações presenciais com a equipe de
desenvolvimento

PL_C19

O cliente está disposto a estar junto da equipe de desenvolvimento
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A.2.9. Indicadores relacionados aos executivos
Identificação

Descrição

PL_M3

A empresa pode ter todos os membros da equipe de desenvolvimento em uma única sala ao invés de
escritórios separados

PL_M4

A empresa pode organizar a sala de desenvolvimento para melhor suportar o processo de desenvolvimento
ágil (móveis longe da parede)

PL_M5

A empresa pode organizar a sala de desenvolvimento para apresentar o máximo de
informações possíveis do projeto nas paredes (quadros, canetas e projetores)

A.2.10.

Indicadores relacionados ao avaliador

Identificação

Descrição

PL_A1

A equipe de desenvolvimento está localizada onde seus membros podem ter interações presenciais

PL_A2

A localização geográfica da equipe de desenvolvimento está no mesmo prédio

PL_A3

A equipe pode se comunicar presencialmente todos os dias

PL_A4

É comum à equipe de desenvolvimento ter comunicação presencial frequente

A.3.Indicadores relacionados à Empresa

Os indicadores relacionados à empresa estão classificados em:


Necessidade Inadequada de Agilidade



Falta de recursos suficiente



Ausência de apoio executivo



Planejamento colaborativo



Tarefas voluntárias e não tarefas atribuídas



Equipes colaborativas



Equipes motivadas e com autonomia



Compartilhamento de conhecimento



Refletir e refinar o processo



Requisitos evolutivos



Entrega contínua



Planejamento em diferentes níveis



Acompanhamento do progresso da iteração com software funcionando
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Sem grandes modelagens no início do projeto



Iterações orientadas a risco



Melhoria contínua



Equipe auto gerenciáveis



Manutenção da lista de características restantes (Backlog)



Iteração orientada ao cliente



Feedback contínuo de satisfação do cliente



Entregas menores e mais frequentes



Planejamento adaptativo



Reuniões diárias



Documentação ágil



Estórias de usuário



Cerimonias com pouca documentação



Estimativa ágil de projeto

A.3.1. Necessidade Inadequada de Agilidade

Categoria

Área

Organização

Histórico

Característica Determina
de

projetos

Planejamento

e

Se

a

empresa

Recursos

tem histórico de

Financeiros

projetos

Método

Indicadores

Observação

FI_A1, FI _A2

Entrevista

FI _M3 FI _D1

Entrevista

FI_M6, FI_M7

Entrevista

FI_M4

executados
dentro

do

planejamento

e

Recursos
Financeiros

Processo

de

Se

Problemas

está

Software

a

empresa
passando

por problemas ou
insatisfação com
o processo atual

Projeto

Requisitos

Frequência
mudança

de

Se os requisitos
do projeto são ou
não claros e bem
definidos,

não

prevendo
nenhuma
mudança ou se
os

requisitos

precisam ou não
ser flexíveis e /
ou podem mudar

Entrega

Time to Market

Se o projeto deve
ou

não

ser

desenvolvido
rapidamente,
para que ele seja
introduzido

no

mercado o mais
rapidamente
possível

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).

119

120

A.3.2. Falta de recursos suficiente
Categoria

Área

Característica Determina

Organização

Budget

Disponibilidade de

Se

Recursos

tem

Financeiros

recursos

a

empresa
ou

Método

Indicadores

Entrevista

FI_M10,

não

FI_M11,FI_M12,

para

FI_M13,

adotar processos
ágeis

e

FI_M14, FI_M15

está

disposta a gastálos no processo
de adoção

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).

A.3.3. Ausência de apoio executivo
Categoria

Área

Característica Determina

Pessoas

Gerentes/

Adoção

Executivos

Seja

o

Método

Indicadores

Entrevista

FI_M3,

gerenciamento

FI_M9

de

nível

executivo,

pode

ver benefícios de
adotar processos
ágeis e vai apoiar
a

adoção

do

desenvolvimento
de software ágil

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).

FI_M8,

A.3.4. Planejamento colaborativo
Categoria
Pessoas

Área
Gerenciamento

Característica

Determina

Método

Indicadores

Estilo

Se o comando existente

Entrevista

OR1_M1,

de

gerenciamento

e

OR1_M2,

é

OR1_M3,

colaborativo ou arbitrário. O

OR1_M4,

estilo

OR1_M5,

entre

os

gestores

subordinados

de

gerenciamento
gestores

OR1_M14,

acreditam na equipe e vice-

OR1_M17,

versa.

OR1_D1

indica

se

os

OR1_D2,
OR1_D3,
OR1_D4

Gerenciamento

Adoção

Se o gerenciamento apoia

Entrevista

OR1_M9,
OR1_M10

ou é resistente a ter um
ambiente colaborativo

Gerenciamento

Transparência

Se o gerenciamento está

Desenvolvimento

Intimidação

Entrevista

OR1_M6,

aos

OR1_M7,

clientes e desenvolvedores.

OR1_M8,

Sem políticas e segredos

OR1_M13

aberto

em

relação

Se as pessoas se sentem

Entrevista

OR1_M11,

dar

OR1_D6,

feedbacks verdadeiros na

OR1_D7,

presença de seus gestores

OR1_D8,

intimidades

a

OR1_D9

Desenvolvimento

Adoção

Se

a

equipe

desenvolvimento

de

Entrevista

OR1_D5

Observação

OR1_A1

Entrevista

OR1_M16,

está

disposta a planejar em um
ambiente colaborativo

Gerenciamento

Planejamento

Existência

Se organização realiza um
planejamento básico para

de projetos

seus projetos

Planejamento

Existência

Se organização realiza um
planejamento básico para

OR1_M18

seus projetos
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A.3.5. Tarefas voluntárias e não tarefas atribuídas

Categoria

Área

Característica

Determina

Método

Indicadores

Pessoas

Gerenciamento

Adotar

Se o gerenciamento está

Entrevista

OR1_M12,

disposto

a

práticas

ágeis

benefícios

adotar

em

voluntárias

ao

OR1_M15

as

e

vê

tarefas
invés

de

tarefas atribuídas

Pessoas

Desenvolvimento

Adotar

Se

a

equipe

desenvolvimento

de

Entrevista

OR1_D10

estão

dispostos adotar e veem
benefícios

em

voluntárias

ao

tarefas
invés

de

tarefas atribuídas

A.3.6. Equipes colaborativas
Categoria

Área

Característica

Determina

Método

Indicadores

Pessoas

Desenvolvimento

Interação

Se existe algum nível de

Entrevista

OR1_M1,
OR1_D15

interação entre as pessoas
como base para o trabalho
em equipe

Pessoas

Desenvolvimento

Coletivismo

Se as pessoas acreditam

Entrevista

OR1_D16

Entrevista

OR1_D12,

em trabalho em equipe e
ajudam uns aos outros ou
só se preocupam com si
mesmos

Pessoas

Desenvolvimento

Adoção

Se

as

pessoas

estão

OR1_D11

dispostas a trabalharem em
equipe

Pessoas

Desenvolvimento

Adoção

Se as pessoas reconhecem
que

suas

ações

são

importantes para o trabalho
em equipe

Entrevista

OR1_D23,
OR1_D13
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A.3.7. Equipes motivadas e com autonomia
Categoria

Área

Característica

Determina

Pessoas

Desenvolvimento

Tomada

Se

de

decisão

o

gerenciamento

da

Método

Indicadores

Entrevista

OR1_M3,

autonomia às equipes de

OR1_D4,

desenvolvimento

OR1_D14,

para

OR1_D17,

tomarem decisões

OR1_M14

Pessoas

Desenvolvimento

Motivação

Se as pessoas são tratadas

Entrevista

OR1_D14,
OR1_D13,

de maneira que as motivam

OR1_D23,
OR1_D24,
OR1_D25,
OR1_D15

Pessoas

Gerenciamento

Confiança

Se o gerenciamento confia

Entrevista

OR1_M13,

na equipe técnica a ponto

OR1_M14,

de dar-lhes autonomia

OR1_M6,
OR1_M12,
OR1_D2

A.3.8. Compartilhamento de conhecimento
Categoria

Área

Característica

Determina

Pessoas

Desenvolvimento

Adoção

Se

a

equipe

de

desenvolvimento
benefícios

em

informações

ter

Método

Indicadores

Entrevista

OR1_D18,

vê

OR1_D19,

as

OR1_M19

do projeto

comunicadas para toda a
equipe

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Se

os

gestores

benefícios

em

Compartilhamento
de conhecimento

Disponibilidade

Entrevista

OR1_M6,
OR1_M7,

as

do projeto

OR1_M20,

comunicadas para toda a

OR1_M21,

equipe

OR1_M22

informações

Ferramentas

veem
ter

Se o compartilhamento
de

conhecimento

disponível

e

está

acessível

através de ferramentas
(Wikis, Blogs, etc)

Observação

OR1_A3
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A.3.9. Refletir e refinar o processo
Categoria

Área

Característica

Determina

Pessoas

Desenvolvimento

Adoção

Se

a

equipe

desenvolvimento

de

Método

Indicadores

Entrevista

OR1_D26

Entrevista

OR1_M23

Entrevista

OR1_D27,

está

disposta e comprometida a
refinar o processo após cada
iteração ou entrega

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Se

os

gestores

estão

dispostos e comprometidos a
refinar o processo após cada
iteração ou entrega

Processo

Melhoria
processo

de

Capacidade

Se a empresa pode lidar com
alterações

no

durante o projeto

processo

OR1_D28,
OR1_D29,
OR1_M24,
OR1_M25,
OR1_M26

A.3.10.
Categoria
Processo

Requisitos evolutivos

Área
Requisitos

Característica

Determina

Método

Indicadores

Existência

Se a empresa tem um

Observação

OR2_A1

Entrevista

OR2_M1,

procedimento
institucionalizado

para

garantir os requisitos dos
clientes

Processo

Requisitos

Existência

Se a empresa tem um

OR2_M2

procedimento
institucionalizado

para

garantir os requisitos dos
clientes

Processo

Requisitos

Experiência

Se

a

empresa

desenvolvido

tem

Entrevista

OR2_D1, OR2_M3

Entrevista

OR2_M4,

projetos

utilizando

requisitos

evolutivos

Pessoas

Gerenciamento

Incerteza

Se

os

gestores

confortáveis
incerteza

estão

com

envolvendo

a

OR2_M5,

a

OR2_M6

questão de decidir pelos
requisitos e características
o mais tarde possível

Pessoas

Gerenciamento

Competência

Se

os

gestores

Entrevista

alto

nível

e

OR2_M7,
OR2_M8

reconhecem requisitos de
podem

diferenciá-los de requisitos
detalhados

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Se

os

gestores

estão

Entrevista

OR2_M6,

as

OR2_M9,

mudanças dos clientes e

OR2_M0

dispostos

a

aceitar

que estas mudanças são
reversíveis

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Se

os

gestores

estão

Entrevista

OR2_M1,
OR2_M2

dispostos a trabalhar com
requisitos evolucionários ao
invés

de

grande

detalhamento de requisitos
no início do projeto

Pessoas

Desenvolvimento

Incerteza

Se

a

equipe

de

Entrevista

OR2_D2, OR2_D3

Entrevista

OR2_D4, OR2_D7,

desenvolvimento aceita e
está confortável a trabalhar
com

a

incerteza

envolvendo a questão de
decidir pelos requisitos e
características o mais tarde
possível

Desenvolvimento

Adoção

Se

a

equipe

desenvolvimento

de
está

OR2_D8
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disposta

a

aceitar

as

mudanças dos clientes e
que estas mudanças são
reversíveis

Desenvolvimento

Competência

Se

a

equipe

desenvolvimento

de
está

disposta a trabalhar com
requisitos evolucionários ao
invés

de

grande

detalhamento de requisitos
no início do projeto

Entrevista

OR2_D5,OR2_D6

A.3.11.
Categoria
Processo

Entrega contínua

Área
Definição

de

Característica

Determina

Método

Indicadores

Existência

Se a empresa tem algum

Obeservação

OR2_A2

Entrevista

OR2_D9,

processo

Processo

de

desenvolvimento e não atua
com diferentes abordagens
sem padrão a cada no
projeto

Processo

Definição

de

Existência

Se a empresa tem algum
processo

Processo

de

OR2_D10,

desenvolvimento e não atua

OR2_M13,

com diferentes abordagens

OR2_M14

sem padrão a cada no
projeto

Processo

Ciclo de vida

Experiência

Se a empresa já utilizou

Entrevista

OR2_M15,

uma abordagem iterativa e

OR2_M16

incremental

o

OR2_D11,

de

OR2_D12

para

desenvolvimento
software

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Se

a

equipe

desenvolvimento
disposta

de

Entrevista

está

a

utilizar uma

abordagem

de

OR2_M17,
OR2_M18

desenvolvimento iterativa e
incremental

Pessoas

Gerenciamento

Estresse

Se os gestores podem lidar

Entrevista

OR2_M19

Entrevista

OR2_M20,

com estres adicional por
planejar as entregas de
software

funcionando

a

cada 1 a 4 semanas

Pessoas

Gerenciamento

Competência

Se os gestores entendem os
princípios de um processo
de

OR2_M21

desenvolvimento

iterativo e incremental

Pessoas

Desenvolvimento

Estresse

Se

a

equipe

de

Entrevista

OR2_D15

Entrevista

OR2_D13,

desenvolvimento pode lidar
com estres adicional por
planejar as entregas de
software

funcionando

a

cada 1 a 4 semanas

Pessoas

Desenvolvimento

Adoção

Se

a

equipe

desenvolvimento
disposta

a

de
está

utilizar uma

abordagem

iterativa

e

incremental

para

o

desenvolvimento

OR2_D14,
OR2_D1

de

software
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Pessoas

Desenvolvimento

Competência

Se

a

equipe

desenvolvimento
os

princípios

de

Entrevista

entende
de

OR2_D16,
OR2_D17

um

processo

de

desenvolvimento iterativo e
incremental

A.3.12.

Categoria
Pessoas

Planejamento em diferentes níveis

Área
Gerenciamento

Característica

Determina

Método

Indicadores

Competência

Se os gestores entendem os

Entrevista

OR2_M22,

princípios e significância do

OR2_M23,

planejamento multi-nível

OR2_M24,
OR2_M25,
OR2_M26

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Se os gestores estão dispostos

Entrevista

processo

de

contínuo

ao

OR2_M27,
OR2_M28

a se comprometerem com o
planejamento
invés

de

desenvolver um único plano

Processo

Planejamento

Experiência

Se a empresa tem experiência
com

multi

nível

Entrevista

OR2_M29

de

planejamento

A.3.13.

Acompanhamento do progresso da iteração com software

funcionando

Categoria
Processo

Área
Processo

de

Gerenciamento

Característica

Determina

Método

Indicadores

Monitoração

Se existe algum mecanismo

Entrevista

OR2_M30,

e relatórios

para monitoração do progresso

OR2_D19,

da iteração

OR2_D21,
OR2_D31

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Se os gestores entendem que

Entrevista

OR2_M32

Entrevista

OR2_D20

software funcionando é um
indicador válido do progresso

Pessoas

Desenvolvimento

Adoção

Se

a

equipe

de

desenvolvimento entende que
software funcionando é um
indicador válido do progresso
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A.3.14.

Sem Design detalhado no início do projeto

Categoria

Área

Característica

Determina

Método

Indicadores

Processo

Design

Experiência

Se o design é um processo

Entrevista

OR2_M36,
OR2_M37

contínuo ou se é realizado de
uma vez no início do projeto

Pessoas

Desenvolvimento

Adoção

Se

a

equipe

desenvolvimento

de

Entrevista

OR2_D22,

concorda

OR2_D23,

com o fato de não ter o design

OR2_D24

detalhado no início do projeto é
uma

abordagem

eficiente

válida

para

e
o

desenvolvimento ágil

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Se os gestores concordam com

Entrevista

OR2_M33,

o fato de não ter o design

OR2_M34,

detalhado no início do projeto é

OR2_M35

uma

abordagem

eficiente

válida

para

e
o

desenvolvimento ágil

A.3.15.

Iterações orientadas a risco

Categoria

Área

Característica

Determina

Pessoas

Gerenciamento

Competência

Se

os

gestores

são

de

risco

avaliadores

Método

Indicadores

Entrevista

OR3_M1,
OR3_M2,
OR3_M3, OR3_D2

competentes

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Se os gestores concordam

Entrevista

OR3_M4

Entrevista

OR3_D3

Entrevista

OR3_M1, OR3_D1

com os riscos associados ao
início de cada iteração

Pessoas

Desenvolvimento

Adoção

Se

a

equipe

desenvolvimento

de

concorda

com os riscos associados ao
início de cada iteração

Processo

Análise de risco

Experiência

Se

a

empresa

tem

experiência em análise de
risco
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A.3.16.

Melhoria contínua

Categoria

Área

Característica

Determina

Pessoas

Desenvolvimento

Adoção

A

equipe

de

desenvolvimento

concorda

Método

Indicadores

Entrevista

OR3_D5

Entrevista

OR3_D6,

em adotar uma abordagem
de

melhoria

contínua

durante o desenvolvimento
de software

Processos

Melhoria

Experiência

continua

A

organização

já

está

acostumada com melhoria

OR3_D7,

contínua

OR3_M6,
OR3_M7

A.3.17.

Equipes auto gerenciáveis

Categoria

Área

Característica

Determina

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Se

os

gestores

aceitam

Método

Indicadores

Entrevista

OR3_M11

Entrevista

OR3_M8,

equipes de desenvolvimento
auto gerenciáveis

Pessoas

Gerenciamento

Competência

Se

os

gestores

estão

prontos para tratar a equipe

OR3_M10,

como

OR3_M9,

uma

equipe

auto

OR3_M12,

gerenciável

OR3_M13

Pessoas

Desenvolvimento

Adoção

Se

a

equipe

de

Entrevista

OR3_D9, OR3_D1

desenvolvimento se sente
confortável
como

em

uma

OR3_D8,

trabalhar

equipe

auto

gerenciável

A.3.18.
Categoria
Pessoas

Manutenção da lista de características restantes (Backlog)

Área
Gerenciamento

Característica

Determina

Método

Indicadores

Adoção

Os gestores estão dispostos a

Entrevista

OR3_M16

Entrevista

OR3_M15

Obeservação

OR3_A2

manter uma lista atualizada
de todas as características
recursos restantes do projeto
(backlog)

Processos

Gerenciamento

Existência

A empresa mantem uma lista
atualizada

de projeto

de

características

todas

as

recursos

restantes do projeto (backlog)

Processos

Gerenciamento
de projeto

Adoção

Os gestores estão dispostos a
manter uma lista atualizada
de todas as características
recursos restantes do projeto
(backlog)
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A.3.19.

Iteração orientada ao cliente

Categoria

Área

Característica

Determina

Método

Indicadores

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Os gerentes estão dispostos a

Entrevista

OR4_M1,
OR4_M2, OR4_M3

dar ao cliente o poder de
definir o escopo das iterações

A.3.20.
Categoria
Processo

Feedback contínuo de satisfação do cliente

Área
Feedback

do

Característica

Determina

Existência

A

organização

método

cliente

pelo

coletam

tem

um

qual

feedback

/

Método

Indicadores

Entrevista

OR4_M4,
OR4_M5

eles
crítica

contínua do cliente durante o
processo de desenvolvimento

Pessoas

Desenvolvimento

Adoção

A equipe de desenvolvimento

Entrevista

OR4_D1, OR4_D2,
OR4_D3

aceita o fato de que os
clientes são incentivados a
repensar continuamente seus
requisitos

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Os gestores aceitam o fato de
que

os

a

OR4_M2,

são

OR4_M6,

repensar

OR4_M7

clientes

incentivados

Entrevista

continuamente seus requisitos

A.3.21.

Entregas menores e mais frequentes

Categoria

Área

Característica

Determina

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Os

gerentes

entendem

a

Método

Indicadores

Entrevista

OR4_M12

Entrevista

OR4_M13

Entrevista

OR4_D8

Entrevista

OR4_D9

importância de ter entregas
menores e mais frequentes
para

dar

ao

cliente

um

feedback mais rápido

Pessoas

Gerenciamento

Estresse

Os gerentes podem lidar com
o

estresse

adicional

de

supervisionar a entrega de
entregas

totalmente

funcionais a cada 4 a 8
semanas

Pessoas

Desenvolvimento

Adoção

A equipe de desenvolvimento
entende a importância de ter
entregas

menores

e

mais

frequentes para dar ao cliente
um feedback mais rápido

Pessoas

Desenvolvimento

Estresse

A equipe de desenvolvimento
pode lidar com o aumento do
estresse

de

entregas

totalmente funcionais a cada
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4 a 8 semanas

A.3.22.
Categoria
Pessoas

Planejamento adaptativo

Área
Gerenciamento

Característica

Determina

Método

Indicadores

Adoção

Os gestores estão dispostos

Entrevista

OR4_M14

Entrevista

OR4_M15

a basear o planejamento da
próxima iteração no feedback
do cliente a partir da iteração
atual (anterior)

Pessoas

Gerenciamento

Os gestores estão dispostos

Adoção

a

planejar

o

mais

tarde

possível para uma iteração
(imediatamente

antes

da

iteração)

A.3.23.

Reuniões diárias

Categoria

Área

Característica

Determina

Método

Indicadores

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Os gestores estão dispostos a

Entrevista

OR4_M16

Entrevista

OR4_D10

Entrevista

OR4_M17,

realizar diariamente a reunião
de atualização de progresso

Pessoas

Desenvolvimento

Se

Adoção

a

equipe

de

desenvolvimento
disposta
diariamente

a
a

está
realizar
reunião

de

atualização de progresso

Processo

Gerenciamento
de projeto

Reunião
progresso

de

A equipe de desenvolvimento
realiza
progresso

atualização

o

OR4_D11
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A.3.24.

Documentação ágil

Categoria

Área

Característica

Determina

Pessoas

Desenvolvimento

Competência

A

equipe

de

Método

Indicadores

Entrevista

OR4_D12,
OR4_D13

desenvolvimento entende o
que é a abordagem ágil
para

documentação

de

projeto

Pessoas

Gerenciamento

Competência

Os gerentes entendem o

Entrevista

OR4_M19

que é a abordagem ágil
para

documentação

OR4_M18,

de

projeto

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Os gestores estão dispostos

Entrevista

OR4_M20

Entrevista

OR4_M21,

a atuar a abordagem ágil
para

documentação

de

projeto

Processo

Documentação

Regulamentação

Se regulamentação externa
exige

a

produção

documentação

OR4_M22

de

detalhada

para todos os aspectos do
processo

A.3.25.

Estórias de usuário

Categoria

Área

Característica

Determina

Pessoas

Desenvolvimento

Adoção

Os gestores estão dispostos
a

usar

as

estórias

Método

Indicadores

Entrevista

OR4_M23,
OR4_M24

do

usuário como um método /
formulário de levantamento
para requisitos de alto nível

Pessoas

Gerenciamento

Competência

A

equipe

de

desenvolvimento

tem

compreensão

Entrevista

OR4_D14

Entrevista

OR4_M25

a
/

conhecimento de como usar
estórias de usuários

Processo

Requisitos

Regulamentação

Existem

requisitos

regulatórios

para

a

especificação dos requisitos
(eles

precisam

especificados

em

determinada forma)

ser
uma
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A.3.26.

Cerimonias com pouca documentação

Categoria

Área

Característica

Determina

Processo

Cerimonias

Regulamentação

Se

a

empresa

precisa

Método

Indicadores

Entrevista

OR5_M1,
OR5_M2

manter uma cerimônia com
muita

documentação

devido

a

auditorias

ou

regulamentos

Processo

Cerimonias

Regulamentação

Se

há

medo

de

responsabilidade /

culpa

entre

as

Observação

OR5_A1

Entrevista

OR5_M3

Entrevista

OR5_D1,

pessoas,

apoiando assim cerimônia
com muita documentação

Cultura

Organizacional

Responsabilidade

Se

medo

de

responsabilidade /

há

culpa

entre

as

pessoas,

apoiando assim cerimônia
com muita documentação

Pessoas

Desenvolvimento

Adoção

A

equipe

de

OR5_D2

desenvolvimento se sente
confortável diminuindo o
nível de documentação do
processo

Pessoas

Gerenciamento

Adoção

Os gestores se sentem

Entrevista

OR5_M4,
OR5_M5

confortáveis diminuindo o
nível de documentação do
processo

Pessoas

Gerenciamento

Confiança

Os gestores confiam nas
equipes

de

desenvolvimento

para

tomar decisões por conta
própria

sem

“aprovação”

a

sua

Entrevista

OR5_M6,
OR5_M7
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A.3.27.

Estimativa ágil de projeto

Categoria

Área

Característica

Determina

Processo

Estimativa

Experiência

Se

a

empresa

tem

Método

Indicadores

Observação

OR5_A2

Observação

OR5_A3

Entrevista

OR5_M8,

experiência em estimativas

Processo

Estimativa

Existência

Se existem dados de projetos
anteriores para auxiliar na
estimativa

Processo

Estimativa

Método

Se o processo de estimação
separa

a

estimativa

de

esforço

da

estimativa

de

equipe

de

OR5_M9

duração

Pessoas

Desenvolvimento

Competência

Se

a

desenvolvimento

Entrevista

OR5_D3, OR5_D4,
OR5_D5

tem

competência em fazer suas
próprias

estimativas

de

gestores

têm

esforço

Pessoas

Gerenciamento

Competência

Se

os

Entrevista

OR5_M10,

competência em fazer suas

OR5_M11,

próprias

OR5_M12

estimativas

de

esforço

Pessoas

Gerenciamento

Colaboração

Os gestores encorajarão o

Entrevista

OR5_M13,

processo de estimativa a ser

OR5_M14,

feito por toda a equipe ou

OR5_M15

somente por eles.

A.4. Descrição dos Indicadores
A.4.1. Indicadores diversos
Identificação

Descrição

Orientado ao

FI_D1

Existem muitas áreas no processo de desenvolvimento que

Equipe

sempre causam problemas e / ou são ineficientes

desenvolvimento

O processo de desenvolvimento atual é insuficiente e / ou não

Equipe

produz software com a qualidade adequada

desenvolvimento

Existe a necessidade de mudar o processo de software na

Equipe

organização

desenvolvimento

Pode ser concluído, dos planos de projetos anteriores e dos

Avaliador

FI _D2

FI _D3

FI_A1

de

de

de

documentos de entrega do projeto, que a empresa já realizou
projetos dentro do prazo planejado
FI_A2

Pode ser concluído, a partir de estimativas de projetos anteriores

Avaliador

e dos documentos de entrega do projeto, que a empresa já
realizou projetos dentro do custo estimado
FI_M1

Existem algumas áreas no processo de desenvolvimento atual

Gerente/Executivo

que frequentemente causam problemas e / ou são ineficientes.
FI_M2

O processo de desenvolvimento atual é insuficiente e / ou não

Gerente/Executivo

produz software de qualidade adequada
FI_M3

Existe a necessidade de mudar o processo de desenvolvimento

Gerente/Executivo

de software na empresa
FI_M4

O cliente precisa introduzir o produto no mercado rapidamente.

Gerente/Executivo

(tempo curto para o mercado)
FI_M5

Existe uma grande probabilidade de que os requisitos mudem

Gerente/Executivo

durante o processo de desenvolvimento
FI_M6

Nem todos os requisitos serão conhecidos antes do início do

Gerente/Executivo

desenvolvimento para o projeto
FI_M7

As entregas para este projeto são desconhecidas

Gerente/Executivo

FI _M8

Em geral, empregar processos ágeis ajuda as empresas a

Gerente/Executivo

superar seus desafios de desenvolvimento de software e / ou
responder melhor aos pedidos dos clientes
FI _M9

Uma abordagem de desenvolvimento Ágil é ideal para o próximo

Gerente/Executivo

projeto
FI _M10

A empresa tem recurso financeiro para treinamento

Gerente/Executivo

FI _M11

A empresa tem recurso financeiro para melhoria de processo e /

Gerente/Executivo

ou mudança organizacional
FI _M12

A empresa tem recursos financeiros para gastar em treinamento

Gerente/Executivo

de processos ágeis para equipe
FI _M13

A empresa está disposta a investir os recursos que forem

Gerente/Executivo

necessários para que o projeto adote uma abordagem de
desenvolvimento ágil.
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FI _M14

A empresa possui os recursos necessários para se submeter ao

Gerente/Executivo

processo de adoção de uma abordagem de desenvolvimento ágil
para no próximo projeto
FI _M15

Se a adoção de um processo ágil significa comprar um novo
software, a organização pode e está pronta para investir recursos
financeiros em tal software

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).

Gerente/Executivo

A.4.2. Indicadores relacionados ao Desenvolvedor
Identificação

Descrição

OR1_D1

Seu gestor considera sua opinião independente de problemas técnicos

OR1_D2

Seu gestor não gerencia você ou seu trabalho detalhadamente

OR1_D3

Seu gestor te incentiva a ser criativo e não diz o que fazer exatamente

OR1_D4

Seu gestor te dá autonomia de tomar decisões sem consulta-lo anteriormente

OR1_D5

Você gostaria de trabalhar do processo de planejamento do projeto que você irá participar

OR1_D6

Se o seu gestor disse ou fez alguma coisa errada, é aceitável para você, presencialmente,
corrigi-lo ou construtivamente criticá-lo

OR1_D7

É aceitável para você discordar de seu gestor sem temer algum tipo de represália

OR1_D8

Em uma reunião em equipe, o cliente sugere alguma alteração no produto. Você discorda e
sugere uma ideia melhor. É aceitável para você discordar do cliente e sugerir uma ideia
melhor.

OR1_D9

Pessoas com diferentes cargos intimidam outras pessoas na empresa

OR1_D10

Você faria um trabalho melhor escolhendo suas próprias tarefas ao invés de tê-las
atribuídas pelo seu gestor

OR1_D11

Você prefere trabalhar em equipe

OR1_D12

Na maior parte de seus projetos, você trabalhou em equipe

OR1_D13

Quando em equipe, você sente que sua participação é importante

OR1_D14

Seu gestor busca por seu conhecimento, quando relacionado a problemas técnicos

OR1_D15

Sua equipe busca por seu conhecimento, quando relacionado a problemas técnicos

OR1_D16

Quando você tem problemas técnicos, você busca ajuda da equipe

OR1_D17

Você, normalmente, participa do planejamento do projeto que está participando

OR1_D18

As informações do projeto deveriam ser compartilhadas com toda a equipe

OR1_D19

Deveria haver um mecanismo para manter o constante compartilhamento de conhecimento
entre a equipe

OR1_D20

As pessoas deveriam utilizar uma wiki ou um blog para compartilhar o conhecimento

OR1_D23

A empresa valoriza você e seu conhecimento

OR1_D24

Seu gestor tem alta expectativa de você

OR1_D25

Você é motivado pelo seu trabalho

OR1_D26

Você está disposto a dedicar tempo após cada iteração ou entrega para revisar como o
processo poderia ser melhorado

OR1_D27

Você está disposto a aceitar alterações no projeto mesmo que isto exija refazer parte do
trabalho realizado

OR1_D28

Se houver necessidade de alterações, isto não deveria ser considerada um problema para
a equipe, mesmo que significante alterações do processo tenham sido realizadas durante o
projeto

OR1_D29

Alterações durante a execução do projeto não deveriam ser consideradas um problema
contanto que seus benefícios valiam a pena

OR2_D1

Você tem trabalhado constantemente em projetos cujos requisitos não são conhecidos no
início do projeto e uma abordagem evolutiva é utilizada

OR2_D2

Você está disposto a iniciar o desenvolvimento de um projeto sem conhecer exatamente
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todos os requisitos do projeto
OR2_D3

Se as circunstâncias impõem que os detalhes não estejam disponíveis antes de iniciar o
projeto, você não se importa com a possível variação de objetivos

OR2_D4

Você não se importa em iniciar um projeto mesmo sabendo que seus requisitos vão evoluir
ou mudar no futuro

OR2_D5

Você entende a diferença entre requisitos que irão impactar na arquitetura e requisitos que
não irão impactar

OR2_D6

Em um projeto, você pode reconhecer requisitos de alto nível que provavelmente não irão
mudar e requisitos de baixo nível que provavelmente mudarão

OR2_D7

Durante o projeto o cliente tem todo o direito de mudar os requisitos de acordo com as
necessidades do negócio

OR2_D8

Para entregar software com valor para o cliente, as mudanças deveriam ser bem-vindas e
não um impedimento

OR2_D9

O desenvolvimento de software da empresa não é ad-hoc. Existe um processo padrão
definido

OR2_D10

Todo projeto exige um conjunto claro de atividades. Todas estas atividades tem um
objetivo claro de entrega

OR2_D11

Você costuma trabalhar em projetos iterativos e incrementais

OR2_D12

É uma prática comum dividir o desenvolvimento de um Sistema em pequenos projetos.

OR2_D13

A abordagem iterativa e incremental tem mais benefícios que uma abordagem cascata

OR2_D14

Você está disposto a atuar em uma abordagem iterativa e incremental

OR2_D15

Entregar software funcionando a cada 1 a 4 semanas não irá causar estres adicional

OR2_D16

Um design detalhado não deveria ser realizado no início do projeto ao utilizar uma
abordagem iterativa e incremental

OR2_D17

Você entende perfeitamente o conceito de desenvolvimento iterativo e incremental

OR2_D18

Você está disposto a fazer mais integrações para atender às demandas da abordagem do
desenvolvimento iterativo incremental

OR2_D19

A empresa tem um mecanismo eficiente de reportar o status do projeto

OR2_D20

Software funcionando deveria ser a principal métrica do progresso do projeto

OR2_D21

Durante o desenvolvimento você entrega software funcionando pelo menos uma vez,
dentro da janela de reporte do status da empresa (uma vez por mês)

OR2_D22

O desenvolvimento da primeira iteração pode iniciar sem um design detalhado de todo o
sistema

OR2_D23

O design pode iniciar sem o conhecimento de todos os requisitos, a não ser aqueles que
influenciarão diretamente a arquitetura

OR2_D24

O design deveria ser avaliado antes do início de cada iteração

OR3_D1

Para os projetos em que você trabalhou, indique com que frequência a avaliação de riscos
foi realizada durante o projeto e comunicada a toda a equipe

OR3_D2

Seu gerente é muito competente em relação a avaliações de risco e planos de mitigação

OR3_D3

Os elementos mais difíceis e mais arriscados devem ser abordados primeiro nas primeiras
iterações do esforço de desenvolvimento

OR3_D8

Você gosta de trabalhar em uma equipe que a gestão considera os resultados e
recompensas do time e não de membros individuais
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OR3_D9

Você não se importa em trabalhar sem supervisão gerencial direta, contanto que esteja em
uma equipe que seja tratada como uma parceira pela gerência.

OR3_D10

Você se considera competente e disciplinado o suficiente para trabalhar em equipes auto
gerenciáveis

OR3_D15

Em vez de integrar o sistema no final do esforço de desenvolvimento, é melhor integrar
regularmente o sistema ao longo de todo o processo de desenvolvimento.

OR3_D17

Você está disposto a integrar seu software durante todo o processo de desenvolvimento,
mesmo que isso signifique mais trabalho para você

OR4_D1

Os clientes devem ser incentivados a mudar regularmente suas expectativas para o
produto que está sendo desenvolvido para garantir que o produto satisfaça as prioridades
de negócios

OR4_D2

Como a percepção do que eles precisam é de mudanças, espera-se que os clientes
articulem essas mudanças e, assim, afetem o produto que está sendo construído.

OR4_D3

O cliente deve dar seu feedback durante todo o processo de desenvolvimento, mesmo que isso signifique
que os requisitos devam ser alterados

OR4_D8

Versões menores e mais frequentes são importantes para dar ao cliente um meio pelo qual
ele pode dar um feedback mais rápido e frequente

OR4_D9

Entregar software totalmente funcional menores e mais frequentes a cada 4 a 8 semanas
não causará nenhum estresse adicional

OR4_D10

Você está disposto a se reunir diariamente para sincronizar esforços com os membros de
sua equipe

OR4_D11

Indique com que frequência você se encontra com o restante da equipe para discutir e
atualizar um ao outro sobre o andamento do projeto

OR4_D12

A documentação existe dentro de um processo de desenvolvimento Ágil

OR4_D13

Você entende o papel da documentação dentro de um processo de desenvolvimento agi

OR4_D14

Você pode usar estórias de usuários em vez de requisitos para desenvolver a arquitetura
do sistema

OR5_D1

Você é a favor de aceitar a responsabilidade e ser responsabilizado quando as coisas dão
errado com as várias etapas, revisões e procedimentos formais

OR5_D2

Você não apoia a existência de várias etapas formais e revisões para reduzir a
responsabilidade quando um erro acontece

OR5_D3

Você normalmente realiza estimativas de tamanho / esforço para o projeto ou um
componente do projeto no qual você estará trabalhando

OR5_D4

Você já foi treinado em como fazer estimativa em características

OR5_D5

Você é competente o suficiente para fazer suas próprias estimativas de tamanho / esforço

OR5_D9

Existe uma atmosfera colaborativa na companhia

OR5_D10

Sempre que você precisar de ajuda, as pessoas estarão dispostas a ajudá-lo.

A.4.3. Indicadores relacionados ao Gestor
Identificação

Descrição

OR1_M1

Você encoraja ativamente a interação entre seus subordinados

OR1_M2

Independentemente de sua opinião pessoas, você encoraja o trabalho em equipe ao invés de trabalho
individual

OR1_M3

Você normalmente pede a opinião de seus subordinados antes de tomar decisão

OR1_M4

Você normalmente realiza brainstorm com seus subordinados

OR1_M5

Você normalmente incentiva seus subordinados a encontrar soluções criativas para os
problemas

OR1_M6

É importante para você compartilhar informações de gerenciamento do projeto com seus
subordinados

OR1_M7

Se você é requisitado, mas está inacessível, sua equipe tem capacidade de atualizar o
cliente com as informações atualizadas do projeto

OR1_M8

Se um problema, que pode afetar os requisitos ou planejamento do projeto, ocorre você
atualiza seu cliente imediatamente

OR1_M9

A equipe de desenvolvimento deveria apoiar no planejamento do projeto

OR1_M10

O cliente deveria fazer parte do planejamento do projeto

OR1_M11

Pessoas com diferentes cargos intimidam outras pessoas na empresa

OR1_M12

Você permite que os membros da equipe escolham suas próprias tarefas no projeto

OR1_M13

Sua equipe de desenvolvimento tem acesso direto ao cliente

OR1_M14

Você, normalmente, busca por ajuda de seus subordinados para problemas técnicos

OR1_M15

Você acredita que os subordinados trabalham melhor e de maneira mais efetiva quando
selecionam suas próprias tarefas

OR1_M16

Você sempre cria planos para projeto de desenvolvimento de software

OR1_M17

É importante envolver outras pessoas ao realizar o planejamento do projeto

OR1_M18

O plano do projeto sempre é documentado

OR1_M19

Ao preparar um plano de projeto, ele não deveria incluir os detalhes do projeto do início ao
fim, ele deveria ser focado na próxima iteração e ter uma visão geral de todo o projeto

OR1_M20

As informações do projeto deveriam ser comunicadas para toda a equipe

OR1_M21

Deveria haver um mecanismo para compartilhamento constante de conhecimento entre a
equipe

OR1_M22

Se houvesse uma wiki ou blog para compartilhamento de conhecimento, você acredita que
as pessoas o utilizariam

OR1_M23

Você está disposto a dedicar tempo após cada iteração ou entrega para revisar como o
processo poderia ser melhorado

OR1_M24

Você está disposto a realizar alterações no projeto mesmo que isto exija algum retrabalho
referente a atividades já realizadas

OR1_M25

Se houver necessidade de alterações no processo, isto não deveria ser considerado um
problema para a equipe, mesmo que significante alterações do processo tenham sido
realizadas durante o projeto

OR1_M26

Alterações durante a execução do projeto não deveriam ser consideradas um problema
contanto que seus benefícios valiam a pena
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OR2_M1

Os funcionários da empresa conhecem os procedimentos para obter os requisitos dos
clientes

OR2_M2

Em todos os projetos, os requisitos são sempre obtidos dos clientes

OR2_M3

Você normalmente gerencia projetos em que os requisitos não são conhecidos e utiliza
uma abordagem evolutiva

OR2_M4

Você pode iniciar o desenvolvimento de um projeto sem conhecer todos os requisitos

OR2_M5

Se as circunstâncias impõem que os detalhes não podem ser conhecidos no início do
projeto, você não se importa com a variação dos objetivos.

OR2_M6

Você não se importa em iniciar um projeto sabendo que os requisitos irão evoluir mudar no
futuro

OR2_M7

Você entende a diferença entre requisitos que irão impactar na arquitetura e requisitos que
não irão impactar

OR2_M8

Em um projeto, você pode reconhecer requisitos de alto nível que provavelmente não irão
mudar e requisitos de baixo nível que provavelmente mudarão

OR2_M9

Durante o projeto o cliente tem todo o direito de mudar os requisitos de acordo com as
necessidades do negócio

OR2_M10

Para entregar software com valor para o cliente, as mudanças deveriam ser bem-vindas e
não um impedimento

OR2_M11

Uma abordagem de desenvolvimento com requisitos evolutivos poderia funcionar melhor
que uma abordagem com detalhamento de requisitos no início do projeto

OR2_M12

Você está disposto a atuar com uma abordagem de requisitos evolutivos

OR2_M13

O desenvolvimento de software da empresa não é ad-hoc. Existe um processo padrão
estabilizado

OR2_M14

Todo projeto envolve um conjunto claro de atividades. Cada uma destas atividades tem um
integrável claro associado

OR2_M15

Você normalmente desenvolve projetos usando uma abordagem iterativa incremental

OR2_M16

É uma prática comum dividir o desenvolvimento de um Sistema em pequenos projetos

OR2_M17

A abordagem iterativa e incremental tem mais benefícios que uma abordagem cascata

OR2_M18

Você está disposto a atuar em uma abordagem de desenvolvimento de software iterativa e
incremental

OR2_M19

Entregar software funcionando a cada 1 a 4 semanas não irá causar estres adicional

OR2_M20

Um design detalhado não deveria ser realizado no início do projeto ao utilizar uma
abordagem iterativa e incremental

OR2_M21

Você entende perfeitamente o conceito de desenvolvimento iterativo e incremental

OR2_M22

Planejar o projeto de múltiplos níveis ou perspectivas (Iterações, entregas etc) é melhor
que ter um plano para todo o projeto

OR2_M23

Você entende os benefícios de planejar o projeto em iterações e entregas

OR2_M24

Você pode diferenciar o planejamento de características e o planejamento de tarefas

OR2_M25

O planejamento de cada iteração deveria ocorrer somente antes da iteração atual

OR2_M26

O planejamento das entregas não deveria ser detalhado, a não ser para a próxima entrega

OR2_M27

Você está disposto a atuar em um projeto que não está completamente planejado do início
ao fim

OR2_M28

Quão disposto você está de atuar com o planejamento de pequenas iterações e entregas
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contínuas durante todo o projeto e não desenvolver um plano completo no início do projeto
OR2_M29

Você normalmente desenvolve um planejamento multi-nível ao planejar um projeto

OR2_M30

A empresa tem um mecanismo eficiente de reportar o status do projeto

OR2_M31

Durante o desenvolvimento você entrega software funcionando pelo menos uma vez,
dentro da janela de reporte do status da empresa (uma vez por mês)

OR2_M32

Software funcionando deveria ser a principal métrica do progresso do projeto

OR2_M33

O desenvolvimento da primeira iteração pode iniciar sem um design detalhado de todo o
sistema

OR2_M34

O design poderia iniciar sem todos os requisitos serem conhecidos, exceto aqueles que
irão influenciar diretamente a arquitetura

OR2_M35

O design deveria ser revisado antes do início de cada iteração

OR2_M36

Na empresa, o design é um processo contínuo que apresenta todo o esforço de
desenvolvimento e não é feito somente uma vez

OR2_M37

Normalmente na empresa o design não é realizado todo de uma vez no início do projeto,
mas sim em pequenos incrementos durante todo o projeto

OR3_M1

Você frequentemente utiliza técnicas de avaliação e mitigação de riscos durante um projeto

OR3_M2

Você já foi treinado para fazer análise de riscos de projeto

OR3_M3

Você é muito competente na realização de planos de avaliação e mitigação de riscos

OR3_M4

Os elementos mais difíceis e mais arriscados devem ser abordados primeiro nas primeiras
iterações do esforço de desenvolvimento

OR3_M8

Você pode confiar em sua equipe para determinar a melhor maneira de realizar tarefas
sem a interferência do seu (gerenciamento)

OR3_M9

A equipe de desenvolvimento é competente e disciplinada o suficiente para trabalhar em
uma abordagem auto gerenciável

OR3_M10

Você está disposto a dar espaço para a equipe se auto gerenciar e não micro gerenciá-la

OR3_M11

Você concorda que é muito importante que os funcionários trabalhem em equipes em que
possam distribuir as tarefas entre si.

OR3_M12

A equipe é uma entidade que tem seu conhecimento, perspectiva, motivação e expertise e
deve ser tratada como uma parceira para a gerência e com o cliente.

OR3_M13

A equipe de auto gerenciável pode negociar compromissos

OR3_M15

Ao trabalhar em um projeto, você mantém uma lista atualizada de todo o trabalho que
ainda precisa ser feito

OR3_M16

Você está disposto a manter uma lista atualizada de todo o trabalho que ainda precisa ser
feito

OR4_M1

Como a percepção do que eles precisam é de mudanças, espera-se que os clientes
articulem essas mudanças priorizando os recursos que gostariam de ver na próxima
iteração

OR4_M2

Os clientes devem ser incentivados a mudar regularmente suas expectativas para o
produto que está sendo desenvolvido para garantir que o produto satisfaça as prioridades
de negócios

OR4_M3

O cliente deve ter autoridade para direcionar o que está sendo desenvolvido em qual
iteração

OR4_M4

O cliente tem a oportunidade de dar seu feedback sobre o produto através do processo de
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desenvolvimento por meio da interação com um software ou pelo menos um protótipo
OR4_M5

A organização possui um método pelo qual coleta feedback / críticas contínuas do cliente
durante o processo de desenvolvimento

OR4_M6

Como a percepção do que eles precisam é de mudanças, espera-se que os clientes
articulem essas mudanças e, assim, afetem o produto que está sendo construído.

OR4_M7

O cliente deve dar seu feedback durante todo o processo de desenvolvimento, mesmo que
isso signifique que os requisitos devam ser alterados

OR4_M12

Entregas menores e mais frequentes são importantes para dar ao cliente um meio pelo
qual ele pode dar um feedback mais rápido e contínuo

OR4_M13

Entregar software totalmente funcionais menores e mais frequentes a cada 4 a 8 semanas
não causará nenhum estresse adicional

OR4_M14

O plano para a próxima iteração pode mudar com base no feedback do cliente da iteração
anterior ou atual

OR4_M15

Você concorda em desenvolver o plano detalhado para uma iteração somente após a
conclusão da iteração anterior

OR4_M16

Você está disposto a se reunir diariamente para a atualização do progresso de um projeto

OR4_M17

Indique com que frequência você se encontra com o restante da equipe para discutir e
atualizar um ao outro sobre o andamento do projeto

OR4_M18

Documentação existe dentro de um processo de desenvolvimento ágil

OR4_M19

Você entende o papel da documentação dentro de um processo de desenvolvimento ágil

OR4_M20

Você permitirá que a equipe adote uma abordagem ágil para a documentação

OR4_M21

As partes interessadas não precisam de documentação detalhada para quaisquer
atividades ou aspectos do processo de desenvolvimento

OR4_M22

Você não é obrigado, por nenhum auditor externo, a manter documentação detalhada para
atividades ou aspectos do processo de desenvolvimento.

OR4_M23

Você está disposto a adotar histórias de usuários como um método para o levantamento de
requisitos de alto nível

OR4_M24

As Estórias de usuários podem ser usadas em vez de documentos de requisitos
detalhados

OR4_M25

Não existem restrições regulatórias que impeçam o uso de estórias de usuários como um
meio de capturar requisitos de alto nível

OR5_M1

Não há regulamentos ou requisitos de auditorias que determinem a necessidade de uma
cerimônia de alto processo

OR5_M2

Sua empresa é informal e flexível. Não existem muitas etapas, políticas ou procedimentos
formais

OR5_M3

As pessoas na organização não têm medo de assumir responsabilidade

OR5_M4

Você é a favor de aceitar a responsabilidade e ser responsabilizado quando as coisas dão
errado em várias etapas, revisões e procedimentos formais

OR5_M5

Você não apoia a existência de várias etapas formais e revisões para reduzir a
responsabilidade quando um erro acontece

OR5_M6

Você confia na equipe para tomar decisões dentro de seu escopo de trabalho sem se
referir a você para aprovação

OR5_M7

Sua equipe é competente para tomar suas próprias decisões sem se referir a você para
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aprovação
OR5_M8

Ao preparar uma estimativa de projeto, você estima o tamanho primeiro e obtém uma
estimativa de duração

OR5_M9

O processo de estimativa empregado pela empresa separa a estimativa de esforço da
estimativa de duração

OR5_M10

Você normalmente faz estimativas de tamanho / esforço para projetos

OR5_M11

Você foi treinado sobre como fazer estimativas de projeto

OR5_M12

Você é competente e experiente o suficiente para fazer estimativas realistas de tamanho /
esforço

OR5_M13

Toda a equipe participando da estimativa do projeto produzirá resultados melhores e mais
precisos

OR5_M14

Normalmente toda a equipe participa da criação de estimativas de projeto

OR5_M15

Você incentivará toda a equipe de desenvolvimento a participar ativamente no
desenvolvimento de uma estimativa do projeto

OR5_M19

Existe uma atmosfera colaborativa na empresa

A.4.4. Indicadores relacionados ao Avaliador
Identificação

Descrição

OR1_A1

Documentos de projetos anteriores indicam que haviam um planejamento de projeto

OR1_A3

Uma revisão nas ferramentas atuais, mostra que a organização tem e utiliza ferramentas para
compartilhamento de conhecimento (Wikis, Blogs, etc)

OR2_A1

A revisão de políticas e procedimentos mostra que a empresa utiliza um processo para garantir os
requisitos dos usuários

OR2_A2

A revisão de políticas e procedimentos mostra que a empresa utiliza um processo para desenvolvimento de
software. Este processo deveria incluir um conjunto de atividades com entregas e padrões

OR3_A2

Depois de inspecionar projetos anteriores, você sabe que cada projeto tinha um mecanismo pelo qual todo
o trabalho restante em um projeto era conhecido a qualquer momento.

OR5_A1

Uma revisão de políticas e procedimentos mostra que não há necessidade de uma cerimônia de muita
documentação nesta empresa.

OR5_A2

Uma revisão da documentação do projeto anterior mostra que as estimativas de esforço estavam dentro do
intervalo aceitável para o esforço real que foi colocado na entrega do projeto

OR5_A3

Documentação anterior do projeto, incluindo estimativa de esforço e tamanho, está disponível e acessível

A.5.Organização dos Desafios

Os desafios apresentados a seguir foram previamente apresentados por Cho(2010),
resultado da implantação de Scrum em duas empresas. Estes desafios serão
organizados, de acordo com seu relacionamento, com as práticas Scrum que os
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originaram. Esta prática será a referência utilizada para organizá-los de forma a
possibilitar a rastreabilidade entre a prática Scrum e o desafio.

Os desafios serão documentados por código, descrição, categoria e área. Estas
informações serão agrupadas como apresentado, em exemplo, na Tabela 22.
Tabela 22 – Exemplo de Desafios
Código

Prática

D01

Ambiente ideal para

Ambiente de trabalho. Houve sentimentos mistos entre os
desenvolvedores
sobre
o
ambiente de trabalho de espaço aberto. Alguns
desenvolvedores gostaram do ambiente de um cubículo
porque achavam que aumentava o número de comunicações
entre os membros da equipe e fomentava a colaboração e o
trabalho em equipe. No entanto, a maioria dos
desenvolvedores não gostou do ambiente de trabalho de
espaço aberto porque não conseguia se concentrar em seu
trabalho enquanto seus colegas de trabalho falavam uns com
os outros. Era aparente que a maioria dos desenvolvedores
gostava de ter seu próprio escritório, em vez de um cubículo,
para ser produtivo.
Ambiente ideal para Muitos desenvolvedores da XYZ gostaram do ambiente de
trabalho de espaço aberto porque proporcionavam fácil
desenvolvimento ágil
acesso a outros desenvolvedores e fomentavam a
comunicação. Embora alguns desenvolvedores tenham
gostado do ambiente de trabalho em espaço aberto, outros
desenvolvedores não gostaram e acharam que isso trouxe
algumas desvantagens e problemas. Primeiro, os
desenvolvedores se distraíam facilmente quando seus colegas
de trabalho conversavam com outros colegas de trabalho ou
quando conversavam por telefone com alguém. Segundo, os
desenvolvedores eram menos produtivos quando não
conseguiam se concentrar por causa de muito ruído de fundo.
Para cancelar o barulho, os desenvolvedores usaram fones de
ouvido, que eles usaram para afogar todo o resto. Embora isso
tenha ajudado a maioria dos desenvolvedores, alguns não
puderam se concentrar em seus trabalhos apenas porque eles
têm os fones de ouvido ligados.
Cerimonias
com Um possível problema com a pouca documentação é que o
pouca
conhecimento pode passar a ser centralizado por um membro
documentação
da equipe. Caso este membro deixa a empresa por qualquer
motivo, seria um grande problema, porque pode levar vários
meses para recuperar o conhecimento perdido. O Scrum
propõe diferentes cerimônias para mitigar estes problemas,
esta é uma razão pela qual as cerimônias devem ser sempre
realizadas como planejado.
desenvolvimento ágil

D02

D03

Descrição
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D04

Cliente acessível

D05

Cliente acessível

D06

Cliente acessível

D07

Cliente acessível

D08

Cliente acessível

D09

Compartilhamento
de conhecimento

Uma questão associada ao envolvimento do cliente era que as
pessoas de controle de qualidade tinham dificuldade em
fornecer aos clientes rápidas correções de bugs. Isso resultou
dos princípios do método Scrum, que exigiam que o pessoal
de QA se concentrasse mais no código gerado durante o
processo da Sprint do que na resposta aos problemas do
cliente.
Embora cada projeto fosse apenas para um cliente, os
desenvolvedores tinham dificuldades em envolver os clientes
no processo de tomada de decisão. Os clientes não
participaram voluntariamente do processo porque estavam
ocupados e tinham outras coisas para fazer.
O fraco envolvimento do cliente em projetos causou
problemas para a empresa, porque os desenvolvedores
precisavam criar detalhes específicos sem conversar com os
clientes. Muitas vezes levava muitas horas para descobrir o
que exatamente os clientes realmente queriam incluir em seu
sistema, porque não sabiam o que queriam em seu futuro
sistema. Este foi um grande obstáculo para os
desenvolvedores que passaram pelo processo de
desenvolvimento.
Outra questão de comunicação foi com os clientes. Mais do
que qualquer outra coisa, foi o maior problema de
comunicação que a empresa teve. Conforme descrito na seção
de envolvimento do cliente, os clientes não costumavam se
comunicar com os desenvolvedores e nem dar muito
feedback, porque normalmente eles tinham outros trabalhos
prementes a serem feitos
Envolvimento do cliente. Devido ao grande número de
clientes
espalhados
pelo
Nos Estados Unidos, era necessário apresentar uma solução
diferente para incorporar o feedback dos clientes. Uma
maneira que a empresa empregava era enviar gerentes de
linha de produtos ao cliente e fazer com que eles coletassem
os requisitos do projeto. Os gerentes de linha do projeto
também utilizaram a WebEx para mostrar os recursos dos
produtos e alguns gráficos e tabelas para reduzir o número de
visitas no local. Outra maneira de a empresa empregar o
feedback dos clientes era realizar uma conferência de
usuários uma vez por ano. Na conferência, a empresa
demonstrou novas políticas e diretrizes para o
desenvolvimento de produtos. Os clientes votaram a favor ou
contra as políticas e a nova direção de desenvolvimento.
"Sistema de Compartilhamento de Informações e
Conhecimento. Os desenvolvedores recém-contratados
criaram muitos bugs porque não estavam bem informados
sobre o software em que estavam trabalhando. Algumas
partes do aplicativo eram muito sensíveis a mudanças, então
uma pequena modificação nessas partes. É importante ter
informações
bem
estruturadas
e
sistemas
de
compartilhamento de conhecimento entre desenvolvedores
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de software experientes e novos desenvolvedores de
software. Em particular, era muito importante ter um sistema
de compartilhamento de conhecimento se novos
desenvolvedores de software em um local, precisa de um
pouco da experiência de desenvolvedores de software em
outro local. Para resolver esse problema, a empresa utilizou
um programa Wiki baseado na Web que permite aos
desenvolvedores adicionar e editar itens que podem ser
críticos para outros desenvolvedores. Contrataram
desenvolvedores para as equipes Scrum. Embora a empresa
tenha
mantido
dois
locais
de
desenvolvimento
geograficamente diferentes, cada membro da equipe Scrum
deve ser co-responsável. localizado em apenas um site. Dessa
forma, novos desenvolvedores podem ter comunicação face a
face com outros membros da equipe. "
Projeto do Governo e o Método Scrum. Esta questão foi
identificada porque a empresa tem lidado com muitos
projetos do governo. Um projeto do governo geralmente
requer documentação pesada, grande planejamento e grande
projeto na frente. Isso não está de acordo com a filosofia do
método Scrum. É um grande desafio completar projetos do
governo com o método Scrum porque o próprio governo não
é ágil e a natureza do governo é burocrática. Uma questão
adicional é que os desenvolvedores precisam aprender o
jargão e os acrônimos usados nas descrições de projetos do
governo, adicionando tempo improdutivo para concluir um
projeto do governo. Para superar esses obstáculos, a empresa
quer combinar o método Scrum com o método Unified
Process (UP) para se adequar mais aos requisitos dos projetos
do governo. Este híbrido de Scrum e o Processo Unificado não
foi desenvolvido na empresa. O autor deste artigo
desenvolveu um possível método híbrido como parte desta
pesquisa, que é explicada na seção Estudo Futuro.
Um problema adicional era que apenas um desenvolvedor
principal tinha conhecimento extensivo sobre os sistemas da
empresa, ao invés de cada desenvolvedor na equipe Scrum ter
habilidades compartilhadas e conhecimento dos sistemas. Se
essa pessoa principal deixa a empresa por qualquer motivo,
seria um grande problema, porque pode levar vários meses
para recuperar o conhecimento perdido. Manter todos os
membros da equipe iguais, compartilhando habilidades e
conhecimentos sobre os sistemas, não é fácil, e não é viável
na realidade
Um dos aspectos interessantes do método Scrum é a
capacidade de ver a visibilidade do progresso de cada projeto
em cada trinta ou quinze dias, dependendo da duração do
Sprint. Na reunião de planejamento do Sprint, os membros da
equipe dividem os itens no backlog do produto em um
conjunto de tarefas pequenas e gerenciáveis, que serão
incluídas no backlog da Sprint. Com base no tempo estimado
de conclusão de cada tarefa, o conjunto de todas as tarefas no
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backlog do Sprint é determinado de forma que elas possam
ser concluídas em um mês. No entanto, as tarefas no backlog
do
Sprint
podem
não
serem
concluídas
e
estimadas, e as tarefas são consistentemente transferidas
para a próxima Reunião da Sprint. Isso pode ocorrer devido a
falta de comprometimento de algum membro da equipe em
concluir a tarefa.
auto Inicialmente o Scrum pode não ser muito eficaz termos de
tempo de desenvolvimento e custos. Isto pode estar
relacionado à composição inadequada das equipes de
desenvolvimento. Caso as equipes sejam organizadas sem
considerar o conhecimento e as habilidades dos
desenvolvedores. Alguns membros da equipe precisavam
aprender a lógica de negócios (como o aplicativo funciona em
um campo específico) com os quais podem não estar
familiarizados e outros precisavam aprender novas
ferramentas de desenvolvimento e linguagens de
programação. Como resultado, pode ser necessário mais
tempo e custo de desenvolvimento
auto Inicialmente o Scrum pode não ser muito eficaz em termos de
tempo de desenvolvimento e custos. Isto pode estar
relacionado à composição inadequada das equipes de
desenvolvimento. Alguns membros da equipe podem precisar
aprender a planejar suas atividades e no caso de gestores,
aprender a poiar a equipe e não controla-la na execução de
suas tarefas. Como resultado, pode ser necessário mais tempo
e custo de desenvolvimento
Alguns desenvolvedores não viram o quadro geral e os
benefícios do Scrum. Um desenvolvedor tinha um equívoco de
que ele achava que deveria concluir um projeto completo
dentro de um único Sprint, em vez de múltiplos Sprints. O
caso da XYZ indica que é importante que todos os novos
desenvolvedores passem por um treinamento formal
completo, passo a passo, e treinamentos de
acompanhamento
ocasionais
depois
disso.
O treinamento em lanche marrom ou o treinamento do tipo
“almoço e aprenda” oferecido pela empresa a todos os
funcionários é uma excelente maneira de compensar a falta
de
treinamento
formal
e
obter
feedback de todos.
A empresa revelou que as tarefas no backlog da Sprint, muitas
vezes, não foram concluídas como estimado e foram
consistentemente transferidas para o próximo Sprint. Então,
ninguém assumiu a responsabilidade pelas tarefas atrasadas.
A intenção inicial de uma equipe autogerida é permitir que os
desenvolvedores gerenciem a equipe e possuam os projetos;
isso parece ter sido um grande problema. Se não funcionar
corretamente, as equipes auto gerenciadas promovem a falta
de supervisão, o que pode levar à falta de prestação de contas
e atrasos de projeto proporcionais. Parece que seria útil para
a empresa conferir a autoridade necessária aos gerentes de
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projeto ou aos mestres do Scrum para supervisionar os
desenvolvedores.
Dessa forma, os gerentes de projeto ou mestres do Scrum
podem influenciar os desenvolvedores a trabalhar mais rápido
e com mais intensidade, ao mesmo tempo em que permitem
aos desenvolvedores certo grau de autogerenciamento ".
A questão do social loafing foi identificada porque a empresa
não tinha maneiras de avaliar o desempenho individual. Além
disso,
facilitação
social,
Ganho motivacional grupal e apreensão de avaliação também
foram encontrados. A facilitação social e o ganho motivacional
do grupo contribuíram para reduzir o tempo de
desenvolvimento e diminuir as taxas de erros. Quando a
empresa convidou todos os desenvolvedores, pessoal de QA e
pessoas de outros departamentos para a reunião de revisão
da Sprint, foi observada apreensão na avaliação do
desenvolvedor.
O vício social geralmente não era um problema, embora
estivesse presente em certa medida em alguns projetos.
Embora tenha sido muito justa em reconhecer o trabalho
duro dos desenvolvedores, alguns desenvolvedores não
acharam que havia muito reconhecimento individual, em vez
disso, acharam que havia mais reconhecimento da equipe.
Se a empresa não fornece uma maneira de medir com
precisão o desempenho de um indivíduo, e o desempenho é
medido apenas pela unidade ou equipe, pode ser levantada
uma questão de vagabundagem social dentro da equipe. É
importante eliminar o vício social tornando a contribuição de
cada indivíduo verificável e compensar seu possível impacto
negativo no tempo e custo de desenvolvimento. Pode ser uma
boa ideia convidar todos os desenvolvedores, pessoal de QA e
funcionários de outros departamentos para a reunião de
revisão da Sprint, na qual os desenvolvedores apresentam o
que implementaram. Desta forma, os desenvolvedores podem
obter uma avaliação de avaliação de como os outros veem o
seu trabalho ".
A empresa utilizou muita comunicação dispositivos para
configurar bons canais de comunicação quando eles
mantiveram dois geograficamente diferentes sites de
desenvolvimento. Algumas das ferramentas multimídia
utilizadas
pela
empresa
incluem
sistemas
de
videoconferência, sistemas de conferência telefônica, um
sistema de web-demo, um sistema de mensagens e um
sistema de email. Um sistema de rede virtual privada também
foi utilizado no começo, mas foi descartado porque não foi
rápido o suficiente. Dos diferentes ferramentas de multimídia
usadas, o sistema de videoconferência foi mais eficaz porque
as pessoas podia ver expressões faciais, gestos e linguagem
corporal
como
os
assuntos
foram
discutidos.
No entanto, nenhum dos sistemas de multimídia funcionou
tão otimamente como face-a-face conversação. O método
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e
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de
A transmissão de informações para e dentro de uma equipe
de desenvolvimento é uma conversa face a face. UMA O
problema que contribuía para isso era a comunicação instável
e as linhas de dados. Quando o telefone sistemas foram para
baixo, a linha de dados caiu com isso porque eles
compartilhavam
o
mesmo
linha
física.
No geral, o método Scrum forneceu um excelente mecanismo
de comunicação. Os desenvolvedores acreditavam que o
método
Scrum
melhorou
as
comunicações
consideravelmente entre os membros da equipe. Cada equipe
da empresa estava razoavelmente separada e geralmente não
havia muita comunicação entre as equipes. A falta de
comunicação entre as equipes causou problemas, conforme
explicado nas questões de ferramentas e problemas comuns
seção. Esse problema pode ser facilmente resolvido com um
Scrum de Scrum diário reunião e ter mestres Scrum de cada
equipe Scrum se comunicar uns com os outros ".
Equipes motivadas e "Um Scrum master deve fazer um trabalho administrativo,
com autonomia
principalmente ajudando os desenvolvedores a se
concentrarem em seu trabalho, fornecendo o que os
desenvolvedores precisam, ou removendo os obstáculos do
desenvolvedor. Parece que os desenvolvedores querem muito
ter um Scrum master que faça o trabalho. Um Scrum Master
não conseguiu obter os itens ou informações dos
desenvolvedores que eles precisam e não foi capaz de
remover
o
desenvolvedor
impedimentos. Ele também não acompanhou os
desenvolvedores para explicar por que ele foi incapaz de
ajudá-los "
Equipes motivadas e Confiança e confiança como um problema também foi notado
com autonomia
entre os desenvolvedores quando os desenvolvedores
trabalharam juntos no mesmo projeto, e eles não viram
nenhum progresso em um módulo que foi atribuído a um
desenvolvedor
Equipes motivadas e Confiança e confiança surgiram como um problema entre um
com autonomia
Scrum master e desenvolvedores quando o Scrum Master não
conseguiu obter itens ou informações dos desenvolvedores
que eles precisavam e não conseguiu remover os
impedimentos do desenvolvedor. O mesmo problema surgiu
entre os desenvolvedores quando os desenvolvedores
trabalharam juntos no mesmo projeto e não viram nenhum
progresso em um módulo atribuído a outro desenvolvedor ou
grupo.
A questão da confiança piorou no caso de dois sites de
desenvolvimento,
causando
confiança
níveis com outros desenvolvedores para degradar. Dê a eles o
ambiente e o suporte de que precisam e confie neles para
realizar o trabalho. ”Isso implica que os desenvolvedores
devem trabalhar em um ambiente que lhes convenha e que
eles tenham o suporte necessário e, ao mesmo tempo,

152

D22

Estimativa
projeto

D23

Interações
presenciais
frequentes
equipe

D24

forneçam outros membros da equipe. Confiança para atingir
altos
níveis
de
confiança.
Demora muito tempo e esforço para recuperar a confiança
entre
os
desenvolvedores.
isto
é fundamental para evitar problemas de confiança e confiança
antes que eles aconteçam. Para resolver um problema de
confiança, a organização deve promover a colaboração e
manter os gerentes de projeto monitorando a situação. Além
disso, quando há membros da equipe em sites diferentes,
seria útil se cada membro da equipe em um site reservasse
um tempo para conhecer os membros do outro site. A
confiança e confiança não foi um problema identificado
ágil de Embora ter uma estimativa precisa do projeto fosse uma
parte importante dos projetos para ambas as empresas.
Os desenvolvedores tiveram dificuldade em estimar a duração
de um projeto, e o nível de dureza aumentou quando os
desenvolvedores precisaram lidar com o código legado ou
quando não tinham a experiência necessária para concluir um
projeto. No entanto, parece que eles atenuaram esse
problema ao introduzir um novo método de estimativa de
projeto chamado “Planning Poker”. Muitos comentários dos
desenvolvedores revelaram que o método Planning Poker
forneceu aos desenvolvedores a oportunidade de rejeitar sua
opinião sincera sem ser tendencioso ou coagido por outros
desenvolvedores. Além disso, o Planning Poker ajudou os
desenvolvedores a discutir as lacunas de estimativa entre os
desenvolvedores e os orientou a alcançar estimativas
melhores. Um benefício notável foi quando os
desenvolvedores conseguiram dividir grandes tarefas nos
menores segmentos mensuráveis, conseguindo facilmente
fazer boas estimativas. O pesquisador notou que cada
desenvolvedor achava que o Planning Poker era muito útil,
eficaz e produzia estimativas razoáveis. No entanto, apesar do
Planning Poker poder ajudar na estimativa. O resultado final
era que os desenvolvedores precisavam estar familiarizados
com as tecnologias que eles usariam, a lógica de negócios e o
próprio sistema. Caso contrário, a estimativa ainda será uma
das partes mais difíceis de um projeto.
Os membros da equipe de desenvolvimento não estarem no
mesmo local durante o trabalho pode impactar em atrasos
entre a devido a não realização de algumas cerimonias do Scrum
"Quando uma organização decide empregar o método Scrum,
a organização precisa reorganizar suas equipes de
desenvolvimento
existentes
em
equipes
Scrum.
Os resultados do ABC indicam que, quando as equipes do
Scrum são criadas, elas devem ser compostas com base no
conhecimento e nas habilidades necessárias para os projetos,
a fim de reduzir o tempo necessário para aprender a lógica de
negócios, ferramentas de desenvolvimento e linguagens de
programação. Além disso, cada equipe Scrum precisa de um
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líder de equipe que possa enxergar o quadro geral e guiar a
equipe na direção certa, embora a equipe de
autogerenciamento seja um dos aspectos únicos do Scrum.
O Scrum Master pode ser um bom candidato para este
trabalho e selecionado a partir de um grupo de pessoas
técnicas, ao invés de um grupo de pessoas não técnicas como
no
ABC.
Alguns
Os desenvolvedores gostam da ideia de que a equipe decide
como fazer as coisas com base no consenso da equipe e que a
equipe tem mais controle sobre como concluir o projeto de
desenvolvimento. Ao organizar as equipes Scrum, a
organização precisa equilibrar o gerenciamento entre uma
equipe auto gerenciada pura e uma equipe pesada guiada
pelo líder. Outra lição é que equipes de pequeno porte são
mais flexíveis e adaptáveis na definição e aplicação de
variantes do Scrum. Curiosamente, a gestão de equipes não
foi uma questão identificada. "
"Colaboração. A pesquisa identificou vários problemas de
colaboração
no
ABC
quando a empresa mantinha duas equipes de
desenvolvimento
separadas
geograficamente.
Esses
problemas também podem se aplicar a equipes co-localizadas.
O primeiro problema de colaboração ocorreu entre os
desenvolvedores em um site e o pessoal de controle de
qualidade no outro site; os desenvolvedores estavam
verificando o código no CVS sem informar ao pessoal de QA as
possíveis áreas de código que poderiam ser afetadas pelas
mudanças feitas. Para atenuar esse problema, os
desenvolvedores devem assumir alguma responsabilidade no
teste de código ou colaborar com o pessoal de QA, mostrando
as possíveis áreas de código que podem ser quebradas por
suas alterações. A causa do segundo problema de colaboração
foi uma equipe dividida com membros em dois locais de
desenvolvimento diferentes. Quando a equipe contratou
novos membros em um site, foi difícil para os membros da
equipe do outro site trabalhar com eles. Este incidente indica
que quando novos membros são contratados, atribua-os a
uma equipe Scrum localizada ao invés de uma equipe Scrum
do site remoto. O terceiro problema de colaboração surgiu
entre as equipes Scrum devido à falta de uma pessoa
designada responsável por verificar a consistência dos
produtos entre as equipes Scrum. A solução para este
problema consiste em nomear um Scrum master em cada
equipe e discuti-los com qualquer problema comum entre as
equipes Scrum. O quarto problema de colaboração envolveu a
divisão e a atribuição de tarefas entre dois sites na reunião de
planejamento da Sprint, bem como o rastreamento de bugs
relatados pelo pessoal de QA e pelos clientes. A atenuação
desse problema é usar ferramentas comerciais projetadas
para resolver esses problemas, como o VersionOne (que
oferece bons mecanismos de gerenciamento de projetos)

154

D27

D28

D29

ou JIRA (que fornece excelentes mecanismos de rastreamento
de bugs). "
Planejamento
"Em uma ocasião, uma situação se desenvolveu entre
colaborativo
desenvolvedores e um gerente de projeto particular. Devido à
insuficiência de recursos humanos, uma pessoa tinha várias
responsabilidades como gerente de produto, proprietário de
produto e gerente de contabilidade. O primeiro problema era
que os desenvolvedores não tentavam Converse com o
indivíduo sobre questões que surgiram fora do Scrummeeting
porque sabiam que ele estava muito ocupado e
sobrecarregado
com
muitas
outras
tarefas.
O segundo problema foi que os desenvolvedores tiveram que
esperar para responder a qualquer pergunta. O terceiro
problema foi que os desenvolvedores tinham a noção de que
o gerente sobrecarregado era um gargalo para o resto da
equipe. Um quarto problema era que os desenvolvedores
tinham problemas de comunicação com ele porque raramente
estava disponível para as pessoas. Essa situação pode ser
benéfica para um curto período de tempo. No longo prazo, no
entanto, a empresa perderá muito mais do que ganha com
um gerente tentando cumprir múltiplas responsabilidades
conflitantes ".
Planejamento em O método Scrum funciona muito bem para desenvolvedores e
diferentes níveis
é uma grande melhoria em relação ao método da cascata. Os
desenvolvedores pensaram que o método Scrum ajudou os
membros da equipe a se envolverem nos projetos, estarem
cientes do progresso de todos, conter o escorregamento do
escopo e impedir que os projetos se afastem do curso. Alguns
desenvolvedores não gostaram de reuniões de planejamento
e revisão ineficientes da Sprint. Eles achavam que era difícil
manter as reuniões diárias do Scrum há 15 minutos, porque as
pessoas falam um pouco demais, há uma quantidade
excessiva de material que precisava ser discutido e cuidar de 2
ou 3 projetos ao mesmo tempo.
Refletir e refinar o Estrutura do Scrum. A maioria dos desenvolvedores da ABC
processo
eram a favor do framework Scrum. Eles acharam que o
modelo Scrum promoveu a comunicação e o trabalho em
equipe e os ajudou a acompanhar as tarefas e monitorar o
progresso das tarefas. Eles também pensaram que trabalhar
na equipe do Scrum proporcionava motivação, entusiasmo e
interesse.
Alguns desenvolvedores, no entanto, não gostaram da
frequente reunião diária do Scrum. Eles sentiram que ter a
reunião diária do Scrum era tempo demais para não ter valor
suficiente, e que as várias reuniões do Scrum tiravam muito
tempo do desenvolvedor da programação, embora as
reuniões do Scrum ajudassem os membros da equipe a refinar
as metas para cada Sprint e melhorassem a qualidade de
produtos. Alguns desenvolvedores e pessoal de QA também
pensaram que as reuniões mensais de planejamento da Sprint
levavam muito tempo e que desejavam agilizar a sessão de
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planejamento. Como a ABC indica, qualquer organização deve
ter reuniões Scrum otimizadas e monitorar se várias sessões
de planejamento Scrum demoram ou não muito tempo para
não ter valor suficiente.
Outro problema foi configurar o horário da reunião. Foi difícil
reunir todos os desenvolvedores de uma só vez sem
interromper o trabalho por causa do horário de trabalho
flexível. A pesquisa observou que alguns gerentes de projeto
realmente gerenciavam a equipe Scrum em vez de permitir
que a equipe se auto gerencie e que os desenvolvedores não
gastassem tempo suficiente para gerar um backlog detalhado
do Sprint.
Documentação. Depois que se iniciou o método Scrum,
muitos documentos detalhados, como diagramas de classes,
diagramas de sequência, diagramas de atividades, diagramas
de comunicação e casos de uso foram significativamente
reduzidos ou desapareceram. A falta de projeto detalhado,
como indicado, causou muitos problemas em projetos
complexos. Uma área principal afetada consideravelmente foi
o teste, porque o pessoal de QA depende muito da
documentação para encontrar problemas.
Outro problema com a falta de documentação detalhada foi a
tendência
de
escrever
código sem ter tempo para pensar sobre quais efeitos o
código pode ter em outras partes do aplicativo. Isso resultou
em um aumento no número de bugs, que exigiram muitas
horas de trabalho do desenvolvedor para serem corrigidos.
Este foi um grande problema e causou grandes reescritas de
código. É óbvio pela ABC que, se qualquer organização lida
com projetos complexos e grandes, eles precisam adaptar a
filosofia do Scrum para reduzir a quantidade de
documentação.
Foi reduzida significativamente a quantidade de
documentações. Os desenvolvedores tentaram colocar mais
comentários e explicações para qualquer lógica complicada no
código,
junto
com
explicações para quaisquer alterações que eles fizeram, para
compensar a falta de documentação. No entanto, muitos
desenvolvedores tiveram dificuldade em concluir tarefas sem
qualquer documentação, especialmente desenvolvedores que
precisavam trabalhar em partes do sistema em que nunca
haviam trabalhado antes e novos desenvolvedores que não
tinham muita experiência com os projetos. Além disso, esses
desenvolvedores fizeram muitas perguntas, o que levou muito
tempo para os desenvolvedores que entenderam o projeto.
Como indica, nenhum documento é uma ideia muito perigosa
que leva a muitos problemas, incluindo fazer com que o
método ágil seja tão lento quanto qualquer outra coisa.
Desenvolvedores sabiam que eles conseguiam entender
melhor o sistema com casos de uso e obtinham o melhor
sucesso quando tinham casos de uso. Embora a empresa

156

D35

tenha reduzido muito a quantidade de documentos de
especificação desde que a empresa adotou o Scrum, uma
equipe do Scrum criou uma boa quantidade de documentação
de casos de uso com base em uma lista de itens que os
membros
da
equipe
precisavam
construir.
Três questões foram identificadas relacionadas à criação de
casos de uso. Primeiro, alguns desenvolvedores não estavam
bem preparados para escrever casos de uso porque não
estavam familiarizados com um sistema. Segundo, os clientes
não tinham uma ideia clara e precisa do que realmente
queriam ter em seu sistema. Terceiro, os clientes não sabiam
quais são os casos de uso ou como usá-los.
A primeira questão é um problema interno e os outros dois
são problemas relacionados ao cliente. A questão interna
pode ser resolvida através de um programa de treinamento
de funcionários bem organizado. Os problemas relacionados
ao cliente foram resolvidos com a criação de alguns
desenvolvedores
especificações e ter clientes a revisá-lo. Seria melhor se os
clientes
soubessem
o
que
eles
realmente quer ter em seu sistema e entender os casos de
uso. Se os clientes tiverem uma noção de casos de uso e
tiverem uma ideia clara de seu sistema, os desenvolvedores
poderão se comunicar melhor com os clientes e criar
melhores casos de uso, o que pode levar a projetos bemsucedidos.
Tarefas voluntárias Alguns membros da equipe podem nãos e adaptar ao estilo
e
não
tarefas gerencial do Scrum e terem dificuldade na execução e
atribuídas
planejamento de suas próprias atividades, acarretando em
atrasos nas entregas

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Cho(2008).

APÊNDICE B
Esta seção apresenta as evidencias da realização do estudo de caso.

B.1 Evidências da Análise da empresa

A seguir as evidências relacionadas à realização do estudo de caso da empresa.
Esta seção será organizada de acordo com a sequência de avalição definida no
método MQAAS.


Resultado das Entrevistas
o Resultado da análise do Avaliador

Figura 17 - Resultado da análise do Avaliador

Fonte: Tabela elaborada pelo autor
o Resultado das entrevistas com os Gerentes Executivos
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Figura 18 - Resultado das entrevistas com os Gerentes Executivos
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Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).


Intervalo de pesos
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Figura 19 - Intervalo de pesos

165

166

167

168

Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).


Cálculo Resultado Nominal

Figura 20 - Cálculo Resultado Nominal
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Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).


Resultado Parcial

Figura 21 - Resultado Parcial
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Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).


Matriz de Avaliação

Figura 22 - Matriz de Avaliação
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Fonte: Tabela Elaborada pelo autor. Adaptado de Sidky (2007).

B.2 Evidências da Análise do Projeto

A seguir as evidências relacionadas à realização do estudo de caso do projeto. Esta
seção será organizada de acordo com a sequência de avalição definida no método
MQAAS.


Resultado das Entrevistas
o Resultado

da

desenvolvimento

análise

dos

representantes

da

equipe

de
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Figura 23 - Resultado da análise dos representantes da equipe de desenvolvimento

177

Fonte: Tabela elaborada pelo autor

o Resultado da avaliação do Avaliador

Figura 24 - Resultado da avaliação do Avaliador

Fonte: Tabela elaborada pelo autor
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o Resultado das entrevistas com os Gerentes

Figura 25 - Resultado das entrevistas com os Gerentes
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181

Fonte: Tabela elaborada pelo autor

o Resultado das entrevistas com os Executivos do cliente
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Figura 26 - Resultado das entrevistas com os Executivos do cliente

Fonte: Tabela elaborada pelo autor


Intervalo de pesos
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Figura 27 - Intervalo de pesos
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Fonte: Tabela elaborada pelo autor
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Cálculo Resultado Nominal

Figura 28 - Cálculo Resultado Nominal
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Fonte: Tabela elaborada pelo autor



Resultado Nominal
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Figura 29 - Resultado Nominal
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Fonte: Tabela elaborada pelo autor
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Matriz de Avaliação

Figura 30 - Matriz de Avaliação
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Fonte: Tabela elaborada pelo autor

