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RESUMO
Desperdício em projetos de desenvolvimento de software é definido como
tudo o que consome recursos de tempo, esforço, espaço e dinheiro sem adicionar
valor ao cliente. Os métodos e técnicas de identificação de indicadores de
desperdício são específicos a cada projeto, aplicados em parte do total de iterações
e das fases do processo de desenvolvimento e consomem tempo e esforço de
analistas e desenvolvedores que os executam. Assim, esta pesquisa tem por
objetivo propor um método para identificação de desperdício no processo de
desenvolvimento de software em equipes ágeis, a partir dos dados gerados pela
ferramenta JIRA que suporta as atividades de planejamento, gerenciamento e
controle de processos de desenvolvimento de software. A partir da revisão
bibliográfica são definidos: (i) os indicadores para os tipos de desperdício de acordo
com os princípios Lean de desenvolvimento de software; (ii) atributos, operadores,
palavras chaves, funções e relatórios do JIRA relacionados a esses indicadores. No
método proposto são definidos os requisitos que estabelecem a relação semântica
entre as variáveis e fórmulas de cada indicador aos conjuntos de atributos, funções
e de palavras chaves do JIRA e, a partir destes, são implementadas consultas em
linguagem JQL que quantificam os indicadores. A validação do método é realizada
em gráficos que exibem os resultados das consultas JQL classificados e agrupados
por projeto, indicador e tipo de desperdício capturados da base de projetos de
software de uma empresa do mercado financeiro no Brasil. Através da análise
quantitativa dos resultados são sugeridas hipóteses para a ocorrência dos tipos de
desperdícios observados.
Palavras Chaves: desperdício em desenvolvimento de software; software Lean;
JIRA

ABSTRACT
Method for identification of waste in the process of software development in
agile teams using Lean
Waste in software development projects is defined as anything that consumes
resouRLNes such as time, effort, room, and money without adding value to the
customer. Methods and techniques to identify waste indicators, which are specific for
each project, are applied to part of total interactions and to the development phases;
and consume analysts and developers’ time and effort. Therefore, this reSearch aims
to propose a method to identify waste within the software development process in
dynamic teams, from data based on JIRA tool, which supports software development
planning, management and controlling activities. According to the bibliographic
review are defined: (i) indicators for types of waste according to Lean software
development principles; (ii) JIRA’s attributes, operators, keywords, functions and
reports related to such indicators. In the proposed method are defined requirements
that establish semantic relation between each indicator variables and formulas to the
set of JIRA'S attributes, functions and keywords and, based on them, queries in JQL
language are implemented in order to quantify the indicators. The method validation
is performed using graphics that show JQL queries results classified and grouped by
project, indicator and type of waste, acquired from a software project base for a
company in the Brazilian financial market. Through the quantitative analysis of results
it is possible to suggest hypothesis for occurrence of the types of observed wastes.
Keywords: waste in software development; software Lean; JIRA
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
Em processos de desenvolvimento de software, o desperdício é definido como
qualquer ação que interfira em entregar aos clientes o que eles valorizam no tempo
e lugar em que este valor se aplica. Fazer o que não adiciona valor ou que não é
imediatamente necessário, gerar atrasos e entregar software com defeitos são
formas de desperdício. Tudo o que consome recursos de tempo, esforço, espaço e
dinheiro sem adicionar valor ao cliente é considerado desperdício (POPPENDIECK;
POPPENDIECK, 2009).
Uma

das

formas

de

se

eliminar

desperdícios

em

processos

de

desenvolvimento de software, em equipes ágeis que utilizam método Scrum,
consiste em aplicar os princípios e práticas do Lean Software Development (LSD)
(IKONEN et al., 2010). Adaptado do pensamento Lean de Manufatura e do Sistema
de Produção da Toyota, o LSD define como desperdício nos projetos de
desenvolvimento de software o trabalho realizado parcialmente ou inacabado,
entrega de funcionalidades não solicitadas ou extras, reaprendizagem, transferência
de controle, troca de tarefas, atrasos e entrega de software com defeitos
(POPPENDIECK, 2003).
Com objetivo de mensurar tais desperdícios, Petersen e Wohlin (2011) definem
indicadores para avaliar continuamente o fluxo de desenvolvimento de software. Tais
indicadores permitem identificar gargalos, acompanhar o desenvolvimento contínuo
dos requisitos e elaborar um modelo de custo que representa separadamente os
pontos de vista de investimento, trabalho realizado e desperdício. Behroozi e
Kamandi (2016) afirmam que em projetos de desenvolvimento de software que
utilizam Kanban é possível identificar o desperdício pelo mapeamento da sequência
de atividades. Para projetos Scrum, desperdícios são identificados e eliminados
ainda nas fases de planejamento pelo reconhecimento de funcionalidades
desnecessárias ou que tenham custo ou prazo para desenvolvimento superiores aos
disponíveis no projeto. Nord, Ozkaya, Sangwan (2012) em projetos de software
Scrum propõem a identificação e eliminação de defeitos, e consequente redução do
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desperdício, acompanhando o desenvolvimento das histórias com a mudança e
evolução de qualidade da arquitetura do sistema.
Os métodos e técnicas de identificação de desperdício, apontados na literatura,
têm como características terem sido realizados por meio da elaboração e aplicação
de questionários em entrevistas com desenvolvedores e analistas envolvidos em
projetos de desenvolvimento de software. Produziram artefatos para visualização do
desperdício restritos a cada projeto e aplicáveis somente parte do total de iterações
dos projetos de software Scrum considerados.
Apesar de eficaz, Ikonen et al., (2010) afirmam que a identificação de métricas
e indicadores de desperdício apresentam melhor eficiência quando usadas
ferramentas de software para planejamento, gerenciamento e controle do processo
de desenvolvimento. Petersen e Wohlin (2011) citam que a utilização de ferramentas
analíticas de LSD permite a aplicação dos conceitos e princípios do Lean aos
processos da engenharia de software. Já Jonsson, Larsson e Punnekkat (2013)
sugerem o desenvolvimento de aplicações com objetivo de avaliar de forma iterativa
a aplicação dos conceitos do LSD.
Com base nessas afirmações e com o uso crescente de tais ferramentas por
equipes ágeis apontado pelo Gartner Report – Magic Quadrant for Enterprise Agile
Planning Tools (THOMAS E. MURPHY; MIKE WEST; KEITH JAMES MANN, 2017),
para que a identificação de desperdício seja eficiente, é necessário que ela seja
realizada e incorporada às mesmas ferramentas de suporte às atividades de
planejamento, gerenciamento e controle no processo de desenvolvimento de
software.
1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor um método para identificação de indicadores
de desperdício, a partir dos dados da ferramenta de planejamento ágil JIRA
capturados de projetos de desenvolvimento de software de uma empresa do
mercado financeiro.
Para evidenciar esses indicadores de forma quantitativa foram desenvolvidas
consultas em linguagem JIRA Query Language (JQL)(ATLASSIAN, 2017) e os
resultados obtidos dessas consultas são exibidos em gráficos por projeto, indicador
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e tipo de desperdício, preenchendo a lacuna evidenciada na literatura por Petersen e
Wohlin (2011), Jonsson, Larsson e Punnekkat (2013) e Ikonen et al. (2010).
1.3 Contribuição
As pesquisas referentes à definição e medição de indicadores de desperdício
em (Petersen e Wohlin, 2011), (Ozkaya e Sangwan, 2012) e (Behroozi e Kamandi,
2016) obtiveram seus resultados analisando a documentação dos sistemas,
realizando entrevistas, aplicando questionários e organizando grupos de trabalho
com analistas e desenvolvedores. Conforme citado pelos autores, o esforço
necessário para realizar essas atividades é alto e pode ser considerado como
desperdício quando da concorrência com o esforço de outras atividades do
desenvolvimento de software ou quando os resultados das análises são obtidos
muito tempo após o encerramento do ciclo de desenvolvimento analisado.
Assim, as principais contribuições deste trabalho ao definir um método para
identificação de desperdício são:


Reduzir o esforço necessário para identificação de desperdício em
projetos de desenvolvimento de software que têm suas atividades
gerenciadas e controladas no JIRA;



Apresentar no referencial teórico um resumo dos indicadores de
desperdício conforme princípios do LSD, visto que não foram
encontrados trabalhos similares na revisão bibliográfica;

1.4 Método de trabalho
O método de trabalho desta pesquisa possui as atividades de: a) Revisão
sistemática da bibliografia, b) Método, c) Obtenção e preparação dos dados para
validação do método, d) Desenvolvimento de consultas e gráficos, e) Análise dos
resultados, sendo estas detalhadas e justificadas:
a) Revisão sistemática da bibliografia: tem por objetivo identificar,
avaliar e interpretar o estado da arte dos estudos relevantes sobre o
princípio da eliminação do desperdício e da coleta de indicadores que
evidenciam os desperdícios de tempo e esforço em projetos de
desenvolvimento de software. Ainda, são ressaltadas as limitações
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identificadas nesses estudos, boa parte das quais esta pesquisa busca
sanar. Nesta atividade também é definido o referencial teórico
relacionado ao tema em estudo e ao método proposto como objetivo
deste trabalho.
b) Método:

elaboração

do

método

proposto

que

estabelece

o

relacionamento semântico dos indicadores de desperdício aos relatórios
e gráficos do JIRA, por meio da definição de consultas JQL. O
detalhamento do método pode ser observado na seção 4.
c) Obtenção e preparação dos dados para validação do método:
Descrever as atividades de obtenção, preparação e as características da
base de dados utilizada para validação do método com base nos dados
de projetos de software de uma empresa do mercado financeiro no
Brasil.
d) Desenvolvimento de consultas e gráficos: relacionar as consultas
JQL a gráficos e relatórios do JIRA e implementar os painéis de controle
que exibem os indicadores por tipo de desperdício para cada um dos
projetos disponíveis da base de testes;
e) Análise dos resultados: tem por objetivo realizar a análise quantitativa
dos tipos de desperdício encontrados em cada fase do projeto de
desenvolvimento de software, sugerindo hipóteses para sua ocorrência.
1.5 Organização do trabalho
A seção 2, Referencial Teórico, apresenta o histórico do sistema de Manufatura
Enxuta (Lean) da Toyota que deu origem aos conceitos e princípios do Lean
Software Development, destacando-se o princípio de eliminação de desperdício
aplicado à projetos de desenvolvimento de software ágil. Detalha os elementos da
ferramenta de planejamento ágil JIRA que são necessários à definição do método
proposto. Traz uma revisão dos conceitos do método ágil Scrum.
A seção 3, Estado da Arte, avalia estudos relacionados ao conceito de
desperdício e à identificação deste com o uso de indicadores e métricas em projetos
de desenvolvimento de software. Também apresenta, a partir destes estudos a
relação de indicadores por tipo de desperdício e quais indicadores não foram
considerados neste estudo.

20

A seção 4, Método, apresenta o detalhamento do método que relaciona as
variáveis e operadores de cada indicador aos conjuntos de atributos, entidades,
palavras chaves, funções e relatórios do JIRA. Descreve a codificação das consultas
JQL e elaboração das visualizações em gráficos aplicados aos resultados destas.
A seção 5, 5 Validação da Método e Análise dos Resultados, a partir das
visualizações elaboradas na seção 4, analisa o percentual de ocorrência por tipo de
desperdício em cada uma das fases do projeto de desenvolvimento de software e as
relações destes com o aumento de tempo e esforço do projeto.
A seção 6, Conclusão, analisa sinteticamente este trabalho, relacionando
objetivos, contribuições, limitações e propostas de estudos futuros.
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2

REFERÊNCIAL TEÓRICO

1
2
2.1 Introdução
Nesta seção são apresentados os conceitos teóricos necessários para
elaboração e análise crítica do estado da arte na identificação de desperdício em
projetos de desenvolvimento de software descrito na seção 3. As subseções
seguintes descrevem o método ágil de Desenvolvimento Lean de Software e sua
origem a partir do Sistema Toyota de Produção, a arquitetura, modelo lógico e
funcionalidades do JIRA necessárias para e elaboração do método definido na
seção 4, adicionalmente, traz uma revisão dos conceitos do método ágil Scrum.
2.2 Conceito Lean
Kiichiro Toyoda, em 1924, construiu com seu pai e fundador da Toyoda
Spinning and Weaving Co. Ltda, o primeiro tear automático. Kiichiro interessado na
indústria automotiva, produziu com os fundos obtidos na venda da patente e dos
teares automáticos inventados por seu pai, o primeiro protótipo de automóvel e, em
1937, funda a Toyota Motor Corporation (TOYOTA FUTURA, 2018).
Diferente da indústria automotiva norte americana, Kiichiro sabia que obter
economia em escala no Japão do Pós II Guerra Mundial não seria possível porque
as matérias-primas eram escassas, as encomendas inconstantes e havia demanda
por variedade de veículos. Na visão de Kiichiro, todas as peças deveriam chegar à
linha de montagem somente no momento de sua utilização, eliminando assim a
necessidade de grandes estoques (fluxo Just-in-Time). Somente em 1962, dez anos
após a morte de Kiichiro, Taiichi Ohno desenvolve o que vem a ser conhecido como
Sistema Toyota de Produção. O Sistema Toyota de Produção é um sistema para
absoluta eliminação do desperdício tendo como princípios o fluxo Just-in-Time e a
automação de processos. O fluxo Just-in-Time gerencia com eficiência a
complexidade dos processos de produção, enquanto que automação significa que o
trabalho é organizado de modo a ser imediatamente interrompido quando alguma
anomalia é encontrada, sendo a causa tratada antes do retorno à produção
(POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011).
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A partir de 1990, com a publicação do livro A Máquina que Mudou o Mundo
(WOMACK; JONES, 2004), o Sistema Toyota de Produção passa a ser conhecido
como Produção Enxuta (Lean Production).
Das iniciativas bem-sucedidas em sua implantação, nos anos seguintes foram
definidos os princípios enxutos aplicáveis à cadeia de fornecimento de matériasprimas, ao desenvolvimento de produto e ao desenvolvimento de software. A Figura
1 representa a evolução dos princípios Lean do Sistema Toyota de Desenvolvimento
de produto, que posteriormente foram aplicados ao desenvolvimento de software.
Figura 1 – Árvore da evolução dos princípios Lean.

Sistema Toyota

LEAN

de Desenvolvimento de

de Produção

Produção

Sistema Toyota
Produto

Cadeia de
fornecimento

Operações

Desenvolvimento de
produto

Desenvolvimento de
software

Fonte: Adaptado de Poppendieck e Poppendieck (2011).

O Sistema Toyota de Desenvolvimento de Produto é um processo de criação
do conhecimento caracterizado por mudanças frequentes na especificação do
produto, prazos e tráfego de informações flexíveis durante as etapas do
desenvolvimento, folga na quantidade de recursos para suportar o aumento do fluxo
de informação, adaptabilidade às mudanças, ampla distribuição de tarefas entre
engenheiros e desenvolvedores do produto, inovação no processo e melhoria
contínua da qualidade com consequente redução dos prazos de desenvolvimento
(POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011).
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Assim, por derivar dos mesmos princípios e sendo detalhado na subseção
seguinte, o Desenvolvimento Lean de Software pode ser definido como um
subconjunto dos Sistemas Toyota de Produção e de Desenvolvimento de Produto.
2.3 Desenvolvimento Lean de Software - LSD
O

Desenvolvimento

Lean

de

Software

amplia

os

fundamentos

do

desenvolvimento ágil por aplicar os princípios do Lean ao desenvolvimento de
software, tendo como sete princípios: 1 – Eliminar o desperdício; 2 – Integrar
qualidade; 3 – Criar conhecimento; 4 – Adiar comprometimentos; 5 – Entregar
rápido; 6 – Respeitar as pessoas e; 7 – Otimizar o todo. Estes sete princípios são
descritos à seguir com base no trabalho de Poppendieck e Poppendieck (2003, 2009
e 2011):
1. Eliminar

o

desperdício:

consiste

na

eliminação

absoluta

do

desperdício identificando na linha do tempo o intervalo entre o momento
da solicitação do cliente até a efetiva entrega de valor para o mesmo.
Tudo o que não acrescenta valor deve ser removido desta linha de
tempo. A linha de tempo se inicia quando a equipe de desenvolvimento,
composta por analistas de requisitos e de sistemas, desenvolvedores,
arquitetos, engenheiros de software, testadores etc., recebe um pedido
para resolver uma necessidade do cliente e para quando o software
visando aquela necessidade é implantado no ambiente de produção.
2. Integrar qualidade: Por meio de inspeções e verificações, cria-se
qualidade no código escrito desde o início. A ideia deste princípio é que,
utilizando alto nível de disciplina ao realizar inspeções antes e após a
ocorrência de um defeito, é possível não ter defeitos na fila de
desenvolvimento e até mesmo, posteriormente, eliminar a própria fila de
defeitos. No desenvolvimento ágil de software, técnicas como BDD,
TDD e integração contínua dão suporte a este princípio.
3. Criar conhecimento: O desenvolvimento de software é um processo
de criação de conhecimento. Assim, neste princípio, cada novo
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conhecimento deve ser obtido e codificado de forma disciplinada para
que possa ser compartilhado com os demais membros de uma equipe.
Uma organização Lean deve constantemente revisar e melhorar seus
processos, buscando a causa-raiz em cada defeito ou anormalidade
apresentada, acionando uma mudança no processo para que a causaraiz identificada não mais ocorra.
4. Adiar comprometimentos: Consiste na tomada de decisão somente
quando se têm informações suficientes para que a decisão tomada seja
irreversível. Uma decisão tomada que precisa ser revista, que não
resolva a causa-raiz de um defeito ou que não traga o resultado
esperado é considerada retrabalho. E retrabalho no Lean é desperdício.
De fato, estratégias para o desenvolvimento de software devem deixar
as opções em aberto para que as decisões irreversíveis sejam tomadas
o mais tarde possível.
5. Entregar rápido: Este quinto princípio depende diretamente do
segundo, entregar qualidade. Defende que a entrega rápida de software
deva ser feita antes que a especificação ou requisitos do cliente
mudem. Equipes de desenvolvimento que atuam de forma rápida
realizam a eliminação de desperdício por evitar retrabalho e defeitos no
software entregue, ganhando assim, ainda mais agilidade.
6. Respeitar as pessoas: Baseia-se na liderança que promove pessoas
engajadas e pensantes, na mão-de-obra técnica especializada e na
responsabilidade baseada em planejamento e controle. Respeitar
pessoas significa que equipes especializadas recebem desafios
possíveis de serem alcançados e tem autonomia para definir como o
trabalho será feito.
7. Otimizar o todo: Significa otimizar todo o fluxo de valor, do momento
em que se recebe o requisito do cliente até a entrega do release de
software em ambiente de produção. É importante observar que
melhorias pontuais em partes específicas do processo de trabalho não
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garantem ganhos de tempo e esforço em todo o fluxo de valor. Este
princípio sugere que ao invés de quebrar o fluxo de trabalho em
pequenos processos mensuráveis criando diversos indicadores de
desempenho, deve-se manter um número reduzido de indicadores que
medem a velocidade do fluxo de trabalho como um todo.
A aplicação de cada um dos 7 princípios pode ser realizada unitariamente ou
combinando-se um ou mais princípios. Como exemplo, ao se eliminar o desperdício
e entregar qualidade, o sétimo princípio de otimizar o todo é realizado.
Em adição aos sete princípios do LSD, na subseção seguinte são
apresentados os conceitos de valor e mapeamento do fluxo de valor. Estes
conceitos estão diretamente relacionados aos indicadores de identificação e
eliminação de desperdício.
2.4 Valor e Mapeamento do fluxo de valor
Atender ao princípio fundamental do Lean de eliminar o desperdício somente é
possível com a identificação do que é valor e do mapeamento do fluxo do processo
de trabalho para sua geração, denominado de fluxo de valor (POPPENDIECK,
2003).
Valor, no contexto Lean, é entregar ao cliente o que ele realmente deseja, no
menor tempo possível, com a qualidade e pelo preço que este esteja disposto a
pagar, enquanto que o fluxo de valor é composto por todos os processos
necessários para gerar Valor, do momento de sua concepção até a entrega e
utilização pelo cliente (BELL; ORZEN, 2016).
Ao se mapear o fluxo de valor três tipos de atividades podem ser identificados,
atividades que adicionam valor (value-added - VA), atividades que não adicionam
valor (no-value-added - NVA) e atividades necessárias, mas que não adicionam
valor (necessary but no-value-added - NNVA).
Poppendieck (2003) afirma que atividades dos tipos NVA e NNVA são fontes
de desperdício no fluxo de valor do desenvolvimento de software, e para eliminá-las,
sugere o desenho dos mapas do fluxo de valor, conforme exemplo representado na
Figura 2. Nesta, é possível observar nas linhas de geração de valor ao cliente (Value
Added Time) e de tempo de espera (Wait Time) que foram desperdiçadas duas
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semanas em espera entre a aprovação do projeto (Project Approval) e o início dos
ciclos de desenvolvimento de quatro semanas (Bloco Select 1st. Segment).
Figura 2 – Exemplo de Mapa de fluxo de valor.

Arquitetura
preliminar

Design,
codificação
e teste

Design,
codificação
e teste

Tempo para adicionar valor

2 semanas

4 semanas

4 semanas

Tempo em espera

1 semana

1 dia

1 dia

Enviar
pedido

Aprovar
projeto

Fonte: Adaptado de Poppendieck (2003).

Sedano, Ralph e Peraire (2017) afirmam que o mapeamento do fluxo de valor
identifica apenas os atrasos, as trocas de tarefas entre colaboradores e a
reaprendizagem como tipos de desperdício.
Para a identificação desses e de outros tipos de desperdício, Pettersen e
Wohlin (2010) sugerem uma abordagem baseada em dois passos distintos. O
primeiro passo consiste na aplicação de indicadores ao fluxo de valor existente e o
segundo no mapeamento detalhado dos fluxos que apresentam os piores resultados
por indicador. Deste modo, evita-se o mapeamento exaustivo de fluxos que não
afetam significativamente a geração de valor.
No presente trabalho, o método proposto concretiza a abordagem de Pettersen
e Wohlin (2010) ao realizar a medição dos tipos de desperdício que afetam o
desempenho do fluxo de valor entre as fases de especificação de requisitos e
implementação.
2.5 Ferramenta de planejamento ágil - JIRA
Ferramentas de planejamento ágil (EAP - Enterprise Agile Planning) permitem
a empresas e organizações usar, em escala, práticas de desenvolvimento ágil de
software orientadas a resultados de negócios, centradas no cliente, colaborativas,
cooperativas e de feedback contínuo entre todos os envolvidos em um projeto de
software. Dentre diversas ferramentas e liderando o Quadrante Mágico do Gartner
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para ferramentas de EAP, conforme representado na Figura 3, encontra-se o JIRA
Software1 desenvolvido pela Atlassian, Inc. (GARTNER, 2018).
Figura 3 – Quadrante Mágico do Gartner para ferramentas de EAP.

Fonte: GARTNER (2018).

O JIRA tem como foco o gerenciamento de tarefas, conhecida como issues,
que representam histórias, requisitos do usuário, tarefas ou defeitos que são criados
a partir do registro de um projeto de software e organizadas através de um fluxo de
processos padronizado, no qual as issues são criadas inicialmente com o status
Aberta (Open) e depois seguem o fluxo de trabalho nos demais status, sendo eles,
“Em andamento” ou “progresso” (In Progress), “Resolvida” (Resolved), “Fechada” ou
“Concluída” (Closed) e “Reaberta” (ReOpen), conforme representado na Figura 4.
1

O nome JIRA tem como origem a palavra Gojira, referindo-se aos filmes japoneses em preto e

branco do mostro Godzilla e a utilização da ferramenta de rastreamento de defeitos Bugzilla pela
equipe de desenvolvedores da Atlassian, Inc.

28

Figura 4 – Fluxo do processo de trabalho padrão no JIRA.

Fonte: ATLASSIAN (2018).

O projeto, suas issues e status têm seus dados persistidos no base de dados
do JIRA, tendo como principais entidades de seu modelo:


APP_USER: Entidade que registra os usuários do JIRA, possibilitando
a atribuição de papéis de administrador ou colaboradores do projeto
que podem reportar, atribuir a outros ou assumir para si a execução de
uma ou mais issues. A criação dos usuários independe da existência
de um projeto;



PROJECT e PROJECT_KEY: contém os atributos básicos para o
registro de um projeto de desenvolvimento de software, tais como,
nome, descrição, data de início e ID do projeto, sendo este último o
atributo base para o relacionamento com as entidades issues
relacionadas;



JIRAISSUE, ISSUESTATUS, ISSUETYPE: A entidade JIRAISSUE só
pode ser criada quando relacionada a um projeto e, em conjunto com
as entidades ISSUESTATUS e ISSUETYPE, mantém todos os
atributos relacionados as issues;
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WORKLOG: registra em horas, dias ou semanas o esforço realizado
para alterar o status de uma JIRAISSUE;



JIRAACTION: contém as datas de movimentação das issues pelos
status do fluxo de trabalho definido.



COMPONENT: Se relaciona com a entidade PROJECT e pode ser
utilizado para definir módulos de um sistema de software;

No JIRA, o acesso aos registros das entidades é feito por meio de consultas
escritas em linguagem proprietária denominada JIRA Query Language (JQL). JQL
representa entidades e atributos do modelo de dados e operações de filtragem,
classificação, agrupamento e contagem de dados por meio de campos, operadores,
palavras chaves e funções respectivamente definidos como:


Campos (fields): é uma palavra que representa um campo padrão ou
customizado disponível nas entidades do JIRA.



Operadores (Operators): são palavras ou símbolos que permitem
efetuar operações de comparação e filtragem entre os campos.



Palavras chaves (keywords): São palavras que representam os
operadores lógicos E (AND), OU (OR), negação (NOT), verificação se
vazio (EMPTY) e permitem a ordenação dos registros retornados em
uma consulta JQL por meio do uso da palavra-chave ORDER BY.



Funções (functions): representadas por uma palavra ou mais palavras
seguidas de parêntesis, retornando valores a partir da realização de
operações com um ou mais campos. São exemplos de funções as
palavras now() que retorna a data atual e startOfMonth() que retorna o
primeiro dia do mês corrente e pode ser utilizada para verificação do
estoque de requisitos dentro de um determinado período.

As consultas JQL podem ser de três tipos:


Consulta rápida (Quick Search): realiza consultas por meio dos
campos ID do projeto ou ID das issues, que representam a unicidade de
tais registros em suas entidades. Como valor de exemplo, “DIG-123” é
um valor de entrada possível para uma consulta rápida a uma issue
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registrada no projeto cujo ID tem valor igual a “DIG” e a ID da issue
contém valor igual 123.


Consulta básica (Basic Search): Diferente da consulta rápida, quando
um campo e valor não são especificados, realiza consulta por termos
textuais no campo de descrição das issues.



Consulta avançada (Advanced Search): Possibilita a escrita direta das
consultas em JQL, permitindo que estas sejam salvas para utilização em
outras

componentes do

JIRA,

tais como, painéis de

controle

(dashboards), relatórios e gráficos.
As Figuras 5, 6 e 7 respectivamente mostram os campos de edição de texto
disponíveis no JIRA para cada tipo de consulta.
Figura 5 – Exemplo de tela de consulta rápida no JIRA.

Fonte: ATLASSIAN (2018).
Figura 6 – Exemplo de tela de consulta básica no JIRA.

Fonte: ATLASSIAN (2018).
Figura 7 – Exemplo de tela de consulta avançada no JIRA.

Fonte: ATLASSIAN (2018).

Para este trabalho, são utilizadas somente as consultas do tipo avançadas
porque possibilitam realizar a transcrição dos requisitos estruturados dos indicadores
de desperdício em instruções de consulta JQL, que conforme o método proposto,
são persistidas em formato de filtros e reutilizadas como entrada para geração de
dados em relatórios e gráficos.
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2.6 Método Ágil Scrum
Empresas que atuam no desenvolvimento de software operam em um
ambiente de mudanças rápidas onde, inevitavelmente, os requisitos iniciais serão
alterados seja porque os clientes não conseguem prever como sistema afetará as
práticas de trabalho ou porque os requisitos somente estarão totalmente definidos
quando da entrega do software. Processos convencionais de desenvolvimento de
software como cascata, CASE ou baseado em especificações não estão adaptados
ao desenvolvimento rápido de software (SOMMERVILLE, 2011).
Reconhecida a necessidade de desenvolvimento rápido e de processos
capazes de lidar com constantes mudanças de requisitos, a partir da década de
1980 surgem as abordagens ágeis e, dentre elas, destaca-se o Scrum
(SOMMERVILLE, 2011).
O Scrum é um método de desenvolvimento ágil concebido por Jeff Sutherland
no início dos anos 1990 é que foi atualizado posteriormente por Cohn (2009),
Schwaber (2004) e Beedle (2001). Nele, o processo de desenvolvimento de software
compreende as atividades de requisitos, análise, projeto, evolução e entrega. Estas
atividades ocorrem dentro de um padrão de processo denominado Sprint e os
requisitos priorizados que geram valor ao cliente são adicionados a uma lista
denominada Backlog. Reuniões diárias com duração máxima de 15 minutos (stand
up meetings) permitem às equipes Scrum revelar problemas ou impedimentos no
processo de desenvolvimento que são reportados a um líder de equipe, chamado de
Scrum Master. O Scrum Master também é responsável por definir junto ao dono do
projeto de software (Project Owner) a lista de requisitos priorizados no Backlog
(estoque de requisitos) (PRESSMAN, 2016). A Figura 8 apresenta o detalhamento
do processo de desenvolvimento de software no Scrum.
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Figura 8 – Processo de desenvolvimento de software no Scrum.

Fonte: Adaptado de Pressman (2016).

Apesar da Figura 8 representar um ciclo de 30 dias de trabalho, o prazo de
uma Sprint é definido por cada equipe, variando entre um período de 2 a 4 semanas
até que uma versão de software seja entregue em algum ambiente para utilização
dos usuários.
No Scrum é comum a utilização de quadros Kanban para visualizar a
distribuição dos requisitos nas atividades de análise, projeto, evolução e entrega,
conforme exemplo representado na Figura 9.
Tanto o método Scrum quanto o quadro Kanban são implementados no JIRA,
ferramenta de planejamento ágil utilizada no desenvolvimento do método proposto
neste estudo.
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Figura 9 – Exemplo de quadro Kanban disponível no JIRA para projetos do tipo Scrum

Fonte: ATLASSIAN (2018).
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3

ESTADO DA ARTE

3
4
3.1 Introdução
Nesta seção são apresentados os tipos de desperdício descritos pelo método
Lean Software Development (LSD) tendo por referência as publicações de
Poppendieck e Poppendieck (2003, 2009 e 2011) e outros estudos relacionados à
revisão destes conceitos e à definição de técnicas, indicadores, métricas e
processos para identificação dos tipos de desperdício. A partir deste referencial
teórico é estabelecida a relação de indicadores por tipo de desperdício a ser
identificada pelo método proposto na seção 4 deste trabalho.
3.2 Desperdício no Desenvolvimento Lean de Software
Para Poppendieck e Poppendieck (2003), dois passos são necessários para
eliminação do desperdício no processo de desenvolvimento de software. O primeiro
refere-se a visualizar os tipos de desperdício e identificar suas fontes. O segundo
passo é eliminar as maiores fontes de desperdício identificadas no primeiro. Tais
passos devem ser repetidos até que todas as fontes e os desperdícios por elas
causados

tenham

sido

eliminados.

Esses

autores

adaptaram,

para

o

desenvolvimento de software, os 7 tipos de desperdício identificados no Sistema de
Produção da Toyota. Na Tabela 1, encontram-se estes tipos de acordo com os
conceitos do Lean Software Development (LSD).
Tabela 1 – Sete tipos de desperdício.
No processo de manufatura enxuta

No desenvolvimento de software

Estoques no processo

Trabalho inacabado

Superprodução

Funcionalidades extras

Processamento extra ou adicional

Reaprendizagem

Transporte

Transferência de controle

Movimentação

Troca de tarefas

Esperas

Atrasos

Defeitos

Defeitos

Fonte: Poppendieck e Poppendieck (2011).
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Segundo Poppendieck e Poppendieck (2009 e 2011), cada um dos tipos de
desperdício podem ser definidos em:


Trabalho inacabado: Equivale a software inacabado ou parcialmente
concluído, que fica obsoleto, que esconde problemas de qualidade ou
que esteja sujeito a constantes solicitações de mudança. O estoque de
requisitos a desenvolver é o trabalho inacabado.



Funcionalidades extras: Inclusão de funcionalidades extras no sistema
para o caso de necessidade futura, não mapeadas inicialmente em
requisitos, que adicionem alguma capacidade técnica que não será
observada ou que não são necessárias para que o trabalho seja
realizado pelo usuário final.



Reaprendizagem: Perda do conhecimento e dos processos criados e
executados entre os ciclos de desenvolvimento, gerando retrabalho ou
definição de processos de trabalho extras aos mapeados na cadeia de
valor.



Transferência de controle: Quando colaboradores de software
alternam entre projetos distintos, esforço e tempo são necessários para
o entendimento do fluxo de trabalho e do contexto do novo projeto. A
cada transferência de controle, conhecimento é perdido ou fica retido na
mente

de

quem

o criou.

Os

artefatos produzidos durante

o

desenvolvimento de software passam dos analistas para arquitetos,
diagramas

arquiteturais

seguem

dos

arquitetos

para

os

desenvolvedores, e o código dos desenvolvedores para a equipe de
testes. Em cada uma dessas transferências de artefatos, tempo é
perdido e nenhum dos artefatos produzidos por uma equipe terá a
completude de informações necessárias a outra.


Troca de tarefas: A maneira mais rápida de completar dois projetos,
que concorrem pelos mesmos recursos humanos, é executando um de
cada vez. O desenvolvimento de software requer análise profunda e
concentrada da complexidade do que se pretende desenvolver. Assim,
passar para uma tarefa diferente não somente gera distração, como
requer tempo e afeta negativamente os resultados de ambas as tarefas.
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Atrasos: Aguardar por assinatura de documentos, pela realização de
reuniões, liberação de máquinas, disponibilidade de ambientes de
desenvolvimento, realização de testes ou homologação de versões de
software, esperar por pessoas que estão trabalhando em outras áreas
ou aguardar a aprovação de mudanças causam atrasos no início do
processo de desenvolvimento do software, aumentando o inventário de
itens a serem desenvolvidos e não entregando valor ao usuário final.



Defeitos: Defeitos não encontrados nos primeiros ciclos de teste de um
software tem maior custo para serem corrigidos quando já entregues em
ambientes controlados, de testes integrados e de produção. Entregas de
versões

que

apresentam

defeitos

repetidamente,

estão

sendo

produzidas por um processo de desenvolvimento de software defeituoso.
Poppendieck (2009) afirma que o processo particular de desenvolvimento de
software utilizado em equipes ágeis pode causar desperdício por ser muito
complexo, por conter características de formas tradicionais de desenvolvimento
como entrega de um grande conjunto de funcionalidades do software após longos
períodos de desenvolvimento sem a realização de entregas intermediárias,
desenvolvedores sem autonomia para decidir sobre questões técnicas relacionadas
a requisitos ou a atributos de qualidade do software, adoção de novas tecnologias,
frameworks ou processos sem a devida análise científica e, por fim, não trabalhar a
arquitetura ou a refatoração de código durante as iterações com objetivo de eliminar
ou reduzir a dívida técnica antes do término do projeto de software.
Apesar da grande contribuição desses estudos em definir os conceitos de
desperdício e sugerir processos para identificá-lo e eliminá-lo, sua forma de coleta e
apresentação, baseada em estudos de caso e na experiência pessoal dos autores,
limita sua aplicação a outros cenários, ao dificultar a realização de um mapeamento
sistemático dos indicadores que são passíveis de extração para cada um dos tipos e
causas de desperdício citados. Os trabalhos seguintes foram relacionados por
abordarem esta questão.
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3.3 Indicadores, medição e visualização do desperdício
Petersen e Wohlin (2011) afirmam que remover o desperdício libera recursos
que podem ser utilizados em atividades de valor agregado, e que analisar o fluxo de
trabalho do desenvolvimento do software permite a identificação de gargalos ou
estrangulamentos no processo. Visualizar e mensurar os fluxos de trabalho sob o
ponto de vista de desperdício é importante para que este possa ser eliminado. Para
tanto, esses autores propõem a implementação de diagramas que representam o
fluxo de trabalho de desenvolvimento e a medição do desempenho deste fluxo entre
as fases de especificação de requisitos e implementação. A quantidade de requisitos
entregues em uma iteração do desenvolvimento foi o primeiro indicador proposto,
por permitir mensurar a quantidade total de requisitos entregues e o custo do
transporte dos requisitos até a entrega do software no ambiente de produção, sendo
este indicador definido como Valor da Eficiência (VE). Analisando os resultados da
medição do VE aplicado ao fluxo de trabalho da especificação até a implementação,
Petersen e Wohlin (2011) propuseram outros indicadores como: a identificação de
estrangulamentos ou da quantidade de gargalos (QG) considerando o tempo de
entrega de um requisito; o número acumulado de itens (NAI) de requisitos para cada
colaborador em cada uma das fases do desenvolvimento e; o custo do desperdício
(CD) relacionado a ambos indicadores.
Behroozi e Kamandi (2016) expandem os 7 tipos de desperdício do LSD em 21
subtipos. Selecionaram por popularidade um conjunto de 5 métodos ágeis:
programação extrema (Extreme Programming - XP); Kanban; desenvolvimento
orientado a funcionalidade (Feature Driven Development – FDD); Scrum e
Desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos (Dynamic Systems Development Method DSDM). Relacionaram, a cada destes métodos, um ou mais subtipos de desperdício
a partir da análise dos resultados obtidos das respostas a questionários aplicados à
desenvolvedores, Scrum Masters, estudantes e professores envolvidos em projetos
de desenvolvimento de software. Segundo esses autores, os resultados mostraram
que os métodos Kanban e Scrum identificam e eliminam um maior número de
subtipos de desperdício. Entretanto, Behroozi e Kamandi (2016) não relacionaram
indicadores de desperdício para quaisquer um dos 21 subtipos de desperdício por
eles definidos. Assim a contribuição deles para este estudo se limita a direcionar o
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contexto de análise para o desenvolvimento ágil de software em equipes que
utilizam os métodos Kanban ou Scrum.
As primeiras iterações do desenvolvimento de software nos métodos Kanban e
Scrum podem ser utilizadas para a definição e projeto da arquitetura do sistema
(ROZANSKI; WOODS, 2011). Nord, Ozkaya e SangWan (2012) apresentam a
relevância de cada tipo de desperdício à arquitetura do software:


Funcionalidades extras: Entrega de funcionalidades não solicitadas ou
extras resulta na criação de uma arquitetura direcionada a requisitos não
priorizados ou que teriam a possibilidade de atender a uma demanda
futura sem base analítica.



Atrasos: Ocorre quando arquitetos e engenheiros de software tentam
definir a arquitetura do sistema com máxima flexibilidade para atender
ao maior número possível de requisitos do sistema, levando a uma
análise exagerada e a um tempo prolongado para elaboração do projeto
da arquitetura.



Defeitos: Entrega de software com defeitos relativos aos atributos de
qualidade do software não atendidos pela arquitetura projetada, que
requerem a revisão da arquitetura utilizada no software.

Nord, Ozkaya e SangWan (2012) utilizaram como indicador de desperdício a
quantidade de trabalho em andamento (WIP – Work in Progress) referente às
definições, revisões ou refatoração da arquitetura. A maior contribuição desse
estudo foi a elaboração de um quadro Kanban contendo a visualização do número
de histórias limitadas pelo valor ideal do WIP, em cada fase do desenvolvimento.
Com base no WIP, ajustes no fluxo de desenvolvimento foram propostos e
aplicados, reduzindo o tempo de espera para início do desenvolvimento de histórias
que dependiam da definição arquitetural e a quantidade de retrabalho necessário
para a correção de defeitos causados por falhas na arquitetura.
Sedano, Ralph e Peraire (2017) comparando o resultado de sua pesquisa
com os 7 tipos de desperdício do LSD, identificaram mais quatro tipos de
desperdício, sendo eles: (1) o desenvolvimento desnecessário de soluções
complexas de software; (2) carga cognitiva estrangeira relacionada à definição de
requisitos complexos pelo usuário que dificulta o processo de desenvolvimento com
o uso de fábricas de software offshore em outros países; (3) angústia e sofrimento
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psicológico dos analistas e desenvolvedores para atendimento de prazos e escopos
e; (4) a comunicação ineficaz entre todos os envolvidos. Porém, esses autores não
relacionaram indicadores ou métricas quantitativas para a identificação de nenhum
dos 11 tipos de desperdício observados mantendo para os 4 novos tipos propostos o
caráter subjetivo e psicológico em sua análise.
Assim, a Tabela 2 mostra um resumo dos indicadores propostos por autores e
que são evidenciados utilizando no método proposto neste estudo.
Tabela 2 – Relação de indicadores por autores considerados.
Autores
Petersen e Wohlin (2011)

Indicador
(VE) Valor da eficiência
(QG) Quantidade de gargalos
(NAI) Número acumulado de itens

Nord, Ozkaya e SangWan (WIP) Trabalho em andamento
(2012)
Fonte: Elaborado pelo autor.
Os indicadores selecionados foram classificados por tipo de desperdício,
conforme representado na Tabela 3. Esta classificação é utilizada na etapa de
elaboração dos gráficos de indicador por tipo de desperdício no método proposto.
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Tabela 3 – Classificação dos indicadores por tipo de desperdício.
Indicador
(VE) Valor da eficiência

Tipo de desperdício
Trabalho inacabado
Transferência de controle

(QG) Quantidade de gargalos

Trabalho inacabado
Atrasos

(NAI) Número acumulado de itens

Atrasos
Defeitos

(WIP) Trabalho em andamento

Trabalho inacabado
Funcionalidades extras
Atrasos
Defeitos

Fonte: Elaborado pelo autor.
Nas subseções seguintes, é realizado o detalhamento de cada um desses
indicadores.

3.3.1 Valor da Eficiência (VE)
Na perspectiva do LSD, o valor da eficiência (VE) é o valor criado para o cliente
ao longo do tempo. Este indicador considera que a natureza analítica do trabalho
realizado por colaboradores em projetos de desenvolvimento afeta diretamente a
frequência de entrega dos requisitos.
O VE é calculado pela diferença entre número de requisitos que saem 𝑉𝑠𝑎í𝑑𝑎 e
o número de requisitos que entram 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 entre fases do desenvolvimento de
software sobre o tempo ∆𝑡. Permite medir, por exemplo, a frequência de requisitos
com especificação completa que saem da fase de requisitos e entram na fase de
desenvolvimento.
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Fórmula 1 – Cálculo do Valor da Eficiência (𝑉𝐸)

𝑉𝐸 =

𝑉𝑠𝑎í𝑑𝑎 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
∆𝑡

Onde:


𝑉𝑠𝑎í𝑑𝑎 − número de requisitos que saem da fase anterior



𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − número de requisitos que entram na fase posterior



∆𝑡 − intervalo de tempo de tempo a ser considerado entre as fases

Fonte: Adaptado de Petersen, Wohlin (2011).
Espera-se que o valor do VE seja positivo e maior que zero, indicando que todos
os requisitos transferidos de uma fase para outra, serão concluídos em tempo hábil.
Exemplificando o cálculo do VE, da fase de implementação para a fase de testes em
um cenário hipotético, temos:


Semana de trabalho 1:
o Número de requisitos na fase de implementação: 11.
o Número de requisitos na fase de testes: 13.



Semana de trabalho 2:
o Número de requisitos na fase de implementação: 5
o Número de requisitos na fase de testes: 22



Logo:
o Da fase de implementação saíram (11-5) = 6 requisitos
o Da fase de testes entraram (22-13) = 9 requisitos
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Calculando o VE da fase de implementação para a fase de teste,
temos:
o Da fase de implementação saíram (11-5) = 6 requisitos
o Da fase de testes entraram (22-13) = 9 requisitos



o 𝑉𝐸𝑓𝑎𝑠𝑒𝑇𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 =

𝑉𝑠𝑎í𝑑𝑎𝐹𝑎𝑠𝑒𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡ãçã𝑜− 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝐹𝑎𝑠𝑒𝑇𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠

o 𝑉𝐸𝑓𝑎𝑠𝑒𝑇𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 =

6−9

∆𝑡
2

= −1,5

Análise do valor do VE:
o Mantendo-se o valor negativo para 𝑉𝐸𝑓𝑎𝑠𝑒𝑇𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 até a 4ª semana,
a fase de Testes terá acumulado 4,5 requisitos inacabados ou a
serem entregues com atraso.

Ao analisar o VE entre diferentes fases é possível identificar a ocorrência de
trabalho inacabado e desperdício na transferência de controle. O desperdício na
transferência de controle pode ocorrer pois o inventário, representado pelo número
de requisitos de uma fase durante um certo período, pode ser maior que o número
total de requisitos que os colaboradores da fase seguinte conseguem trabalhar. Por
outro lado, a ocorrência de trabalho inacabado é representada pela quantidade de
requisitos que não foram concluídos ou transferidos para a próxima fase, retornando
ao inventário.
O número de requisitos e o tempo que estes permanecem em cada fase do
desenvolvimento são as variáveis que compõem o cálculo do VE.

3.3.2 Quantidade de Gargalos (QG)
O indicador quantidade de gargalos (QG) ocorre quando a quantidade de
requisitos em uma fase (𝑗) é maior que a quantidade de requisitos que podem ser
entregues pela fase seguinte (𝑗 + 1), aumentando o total de requisitos no inventário
ao longo do tempo.
Tem como variáveis a quantidade de requisitos no inventário, as quantidades de
entrada e saída de requisitos de uma fase, o número de semanas para
movimentação de um requisito e o número acumulado de requisitos por fase em
uma iteração do ciclo de desenvolvimento.
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Sua fórmula de cálculo pode ser representada como:
Fórmula 2 – Quantidade de Gargalos (𝑄𝐺)
𝑄𝐺 = (𝑓𝑒 − 𝑓𝑠 ) + 𝐼𝑓
Onde:


𝐼𝑓 − Inventário corrente de requisitos em uma fase



𝛽𝑒 − quantidade de requisitos que entram na fase



𝛽𝑠 − quantidade de requisitos que saem na fase



𝑡 − período em semanas para movimentação de um requisito



𝑓𝑒 − inventário de requisitos que entram na fase em função do tempo
𝑓𝑒 = 𝛽𝑒 ∗ 𝑡 + 𝐼𝑓



𝑓𝑠 − inventário de requisitos que saem na fase em função do tempo
𝑓𝑠 = 𝛽𝑠 ∗ 𝑡 + 𝐼𝑓

Fonte: Adaptado de Petersen, Wohlin (2011).
O resultado do cálculo da quantidade de gargalos (QG) superior à quantidade de
itens do inventário da fase (𝐼𝑓 ) evidencia a ocorrência de sobrecarga de trabalho em
uma determinada fase da iteração de desenvolvimento, indicando a ocorrência dos
desperdícios de atrasos e trabalho inacabado. Como exemplo de cálculo do QG,
onde há acréscimo ao estoque inicial de requisitos, de 113 para 181 itens ao final de
4 semanas de trabalho, temos:
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Considerando um cenário onde:


𝐼𝑓 − Inventário corrente de requisitos em uma fase = 113



𝛽𝑒 − quantidade de requisitos que entram na fase = 20



𝛽𝑠 − quantidade de requisitos que saem na fase = 3



𝑡 − período em semanas para movimentação de um requisito = 2



𝒇𝒆 − 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭á𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐦 𝐞𝐦 𝐟𝐮𝐧çã𝐨 𝐝𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨:
o 𝑓𝑒 = 𝛽𝑒 ∗ 𝑡 + 𝐼𝑓 -> 20*2+113 = 153



𝒇𝒔 − 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭á𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐚𝐞𝐦 𝐞𝐦 𝐟𝐮𝐧çã𝐨 𝐝𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨:
o 𝑓𝑠 = 𝛽𝑠 ∗ 𝑡 + 𝐼𝑓 -> 3*2+113 = 119



Sendo:
o 𝑓𝑒 − inventário de requisitos que entram na fase em função do tempo
= 153
o 𝑓𝑠 − inventário de requisitos que saem na fase em função do tempo =
119
o 𝑸𝑮(𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒕 = 𝟐 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒔):


𝑄𝐺 = (𝑓𝑒 − 𝑓𝑠 ) + 𝐼𝑓 -> (153-119) + 113 = 147

o 𝑸𝑮(𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒕 = 𝟒 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒔, 𝛽𝑒 𝒆 𝛽𝑠 𝒔𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒂𝒎 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔)


𝑄𝐺 = (𝑓𝑒 − 𝑓𝑠 ) + 𝐼𝑓 -> [(20*4+113) - (3*4+113)] + 113 ->

[193-125] + 113 = 181
3.3.3 Número Acumulado de Itens (NAI)
O número acumulado de itens (𝑁𝐴𝐼) permite identificar se há um fluxo contínuo
de trabalho entre as fases do desenvolvimento de software evitando situações nas
quais um lote de requisitos é movido de uma fase para outra sem que a fase
seguinte tenha a capacidade de trabalhar o lote de requisitos recebido.
O (𝑁𝐴𝐼) deve ser obtido para cada fase do ciclo de desenvolvimento, sendo seu
cálculo representado na fórmula seguinte:
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Fórmula 3 – Número Acumulado de Itens (𝑁𝐴𝐼)
𝑁𝐴𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙 = ∑𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠
𝑁𝐴𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑛𝑡𝑒 = ∑𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠
𝑁𝐴𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝐹𝑎𝑠𝑒𝑠 = 𝑁𝐴𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑜𝑢 ≅ 𝑁𝐴𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑛𝑡𝑒
Onde:


𝑁𝐴𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝐹𝑎𝑠𝑒𝑠 − deve ser igual ou próximo em cada uma das fases consideradas

Fonte: Adaptado de Petersen, Wohlin (2011).
A ocorrência de lotes de trabalho evidenciada pelo (𝑁𝐴𝐼) causa os tipos de
desperdício de defeitos e atrasos. Defeitos ocorrem porque um requisito com erro
somente será testado quando do envio do lote completo de requisitos para a fase
seguinte, enquanto que o atraso pode ser observado pelo período no qual
colaboradores da fase seguinte aguardam o lote de requisitos no qual irão trabalhar.

3.3.4 Trabalho em Andamento (WIP)
Limitar o trabalho em andamento (Work In Progress - WIP) e usar este limite
para melhoria no processo e na taxa de transferência dos requisitos de uma fase
para outra no desenvolvimento de software é uma das práticas do LSD
(FORSGREN; HUMBLE; KIM, 2018).
O (WIP) é utilizado por evitar a sobrecarga de equipes e expor obstáculos a
otimização do fluxo de valor. O ajuste em seu valor somente pode ser observado
quando da visualização deste indicador em todas as fases do desenvolvimento de
software.
A Figura 10 mostra como Nord, Ozkaya e Sangwan (2012) representaram para
cada fase do ciclo de desenvolvimento (Backlog, Stories, Development e Test) o
valor máximo do WIP para histórias do usuário (cor marron) e para requisitos de
arquitetura (cor azul).
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Figura 10 – Limitação do WIP por fase em uma iteração Scrum.

Fonte: Adaptado de Nord, Ozkaya e Sangwan (2012).

Assim, similar ao cálculo do Número Acumulado de Itens (𝑁𝐴𝐼), o WIP é
calculado pelo somatório dos requisitos, mas agrupados por tipo (histórias, defeitos
ou tarefas) em cada fase da iteração de desenvolvimento do software.
Fórmula 4 – Trabalho em Andamento (𝑊𝐼𝑃)
𝑊𝐼𝑃𝑓𝑎𝑠𝑒 = ∑ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠𝑡𝑖𝑝𝑜1 + ∑ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠𝑡𝑖𝑝𝑜2 + ∑ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠𝑡𝑖𝑝𝑜𝑁
Onde:


∑ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠𝑡𝑖𝑝𝑜1,2 𝑒 𝑛 −
representam histórias de um tipo específico, priorizadas a partir do backlog

Fonte: Adaptado de Nord, Ozkaya e Sangwan (2012).
Trabalho inacabado, funcionalidades extras, atrasos e defeitos são os tipos de
desperdício que podem ser identificados ao se medir o (𝑊𝐼𝑃).
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3.4 Conclusão da seção
A identificação dos tipos de desperdício no processo de desenvolvimento de
software está relacionada com a captura, medição e análise de indicadores que
representam, ao todo ou em parte, as características de seus tipos. Esta seção
apresentou os conceitos, possíveis causas e tipos de desperdício no processo de
desenvolvimento de software. Em adição, consolidou os trabalhos da literatura
relacionados às técnicas, processos e identificação de indicadores de desperdício
aplicáveis ao desenvolvimento ágil de software. Também analisou propostas de
novos tipos de desperdício. Detalhou os indicadores e os tipos de desperdício a eles
associados que serão utilizados como referência nas seções seguintes.
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4

MÉTODO

4.1 Introdução
Esta seção apresenta o detalhamento do método proposto neste trabalho que
relaciona as variáveis e operadores matemáticos de cada indicador aos conjuntos de
atributos, entidades, palavras chaves, funções e relatórios do JIRA resultando: na
especificação em linguagens natural dos requisitos das consultas; especificação
estruturada das consultas em JQL para quantificação de cada tipo de desperdício e;
na geração dos gráficos por indicador e tipo de desperdício. A Figura 11 sintetiza o
modelo conceitual do método aplicado a cada indicador.
Para estabelecer tal relacionamento, da definição e decomposição do
indicador, foram escritos os requisitos de alto nível em linguagem natural (RLN).
Desses requisitos é estabelecida a tabela de relação semântica (TRS) com os
conjuntos de elementos do JIRA respeitando regras de associação, composição e
agregação. Da relação semântica elabora-se a especificação estruturada das
consultas em linguagem JQL (EECJQL). Os resultados das consultas EECJQL são
classificados e agrupados em gráficos e relatórios no JIRA.
Nas subseções seguintes são descritas as etapas do método, os artefatos
gerados a partir do modelo conceitual proposto e as premissas e restrições para
elaboração

do

mesmo.
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Figura 11 – Modelo conceitual do método proposto.

1ª ETAPA
DEFINIÇÃO

DECOMPOSIÇÃO

DO

DO

INDICADOR

INDICADOR

ESPECIFICAÇÃO DOS
REQUISITOS DAS
CONSULTAS EM
LINGUAGEM NATURAL
(RLN)
INDICADOR_1

1.Valor da
eficiência (VE)
Variáveis
1.Número
acumulado de
itens (NAI)

INDICADOR_2
•RLN1
•RLN2
•...
•RLNn

Quantidade de
gargalos (QG)
Operadores

matemáticos
Custo do
desperdício (CD)

Fonte: Elaborado pelo autor.

•RLN1
•RLN2
•...
•RLNn

INDICADOR_n
•RLN1
•RLN2
•...
•RLNn

2ª ETAPA

3ª ETAPA

4ª ETAPA

RELAÇÃO SEMÂNTICA
DOS REQUISITOS AOS
ELEMENTOS DO JIRA

ESPECIFICAÇÃO
ESTRUTURADA DAS
CONSULTAS EM JQL

RELATÓRIOS E
GRÁFICOS
INDICADOR POR

(TRS)

(ECCJQL)

TIPO DE DESPERDÍCIO

Atributos

Entidades

INDICADOR_1
•EECJQL_1
•EECJQL_2
•...
•EECJQL_n

INDICADOR_1
Tipo_Desperdício_1

Palavras-chave
INDICADOR_1
Funções JQL
• Filtragem
• Classificação
• Agrupamento
• Contagem

Relatórios

INDICADOR_n
•EECJQL_1
•EECJQL_2
•...
•EECJQL_n

Tipo_Desperdício_2

INDICADOR_n
Tipo_Desperdício_n
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4.2 Premissas e restrições
Dos indicadores propostos na seção 3, foram selecionados para definição do
método os que atendem às restrições, premissas e condições seguintes:
a) Conter em sua definição o tipo de desperdício ao qual se relacionam.
b) Possibilitar uma análise quantitativa de sua ocorrência, com ou sem
período definido.
c) Descrever em qual fase do processo de desenvolvimento de software se
aplicam.
d) Não requerer a instalação de plugins de terceiros no JIRA para a
representação de seus resultados nas consultas JQL ou gráficos.
e) Fazer acesso aos dados do JIRA somente através das entidades, palavras
chaves e funções expostas nativamente em linguagem JQL.
f) Ser aplicável no contexto e cenário do ambiente utilizado para validação
do método.
4.3 Descrição
A primeira etapa do método consiste na especificação dos requisitos das
consultas em linguagem natural considerando a definição e a decomposição de cada
indicador em variáveis e operadores matemáticos.
Para representação dos requisitos foi elaborado, para cada indicador e tipo de
desperdício, o Quadro de Requisitos em Linguagem Natural (RLN), conforme
exemplo do Quadro 1, para o indicador Valor da Eficiência por Tipo de desperdício
de Trabalho Inacabado (VE_TI).
Em cada quadro de RLN, que contém um ou mais requisitos, foram selecionadas
as palavras chaves que são utilizadas na 2ª etapa do método - estabelecer a relação
semântica dos RLN aos elementos do JIRA. Os quadros para os demais RLN estão
disponíveis no Apêndice A.
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Quadro 1 – Requisito em linguagem natural RLN(VE_TI).
RLN(VE_TI)

REQUISITO
Valor da Eficiência por Trabalho Inacabado

RLN1.1 – A consulta deve retornar, filtrando e agrupando por projeto e fase do
ciclo de desenvolvimento (requisitos, desenvolvimento ou testes) e período (dia,
mês ou anos) definido, a quantidade de requisitos.
Palavras chaves para relação semântica:


Projeto;



Quantidade de requisitos;



Fase do ciclo de desenvolvimento;



Período;

RLN1.2 – O cálculo deve sempre considerar, em cada projeto, fases do ciclo de
desenvolvimento subsequentes, tais como o movimento dos requisitos da fase
de especificação para a de desenvolvimento, do desenvolvimento para a fase de
homologação, e de homologação para implantação.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Na segunda etapa é estabelecida a relação semântica dos RLN aos elementos
do JIRA. A relação tem como requisito que no mínimo uma função JQL, gráfico ou
relatório do JIRA se relacione a um ou mais operadores matemáticos do cálculo do
indicador, e que no mínimo um elemento dos conjuntos de atributos ou palavras
chaves represente uma ou mais variáveis em cada indicador, conforme
representado na Figura 12.
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Figura 12 – Requisito da associação e composição dos indicadores ao JIRA.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cumprido o requisito, elabora-se a Tabela de Relacionamento Semântico (TRS)
formada pelas colunas A e B, preenchidas respectivamente com as variáveis e
operadores do indicador e posteriormente com os conjuntos de atributos, palavras
chaves, funções JQL, relatórios e gráficos do JIRA que tenham seus significados
relacionados ao indicador conforme modelo apresentado na Tabela 4.
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Tabela 4 – Modelo da Tabela de Relacionamento Semântico (TRS).
TABELA DE RELACIONAMENTO SEMÂNTICO
COLUNA A – INDICADOR N

COLUNA B - JIRA
Conjunto

de

atributos

ou

palavras

chaves
Variáveis



atributo1



variável1



atributo2



variável2



atributoN



variávelN



palavra-chave1



palavra-chave2



palavra-chaveN

Conjunto de funções JQL
Operadores


operador1



operador2



operadorN



função1



função2



funçãoN

Gráficos no JIRA


gráfico1



gráfico2



gráficoN

Fonte: Elaborado pelo autor.
A tabela 5 exemplifica o preenchimento do relacionamento semântico do
indicador Valor da Eficiência (VE). As tabelas para os demais indicadores estão
disponíveis no Apêndice B.
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Tabela 5 – Tabela de relacionamento semântico do indicador Valor da Eficiência
(VE).
INDICADOR
Variáveis


𝑉𝑠𝑎í𝑑𝑎



𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎



∆𝑡

JIRA
Entidades, atributos ou palavras chaves


project



issues



status



CreatedDate

Operadores


Subtração



Divisão

Extraídos da fórmula de cálculo:
𝑉𝑠𝑎í𝑑𝑎 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
∆𝑡

Funções JQL


Nenhuma função utilizada

Gráficos ou Relatórios


Gráfico de idade média (Average
Age Chart)

𝐎𝐧𝐝𝐞:


𝑉𝑠𝑎í𝑑𝑎 − número de requisitos que saem da fase anterior



𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − número de requisitos que entram na fase posterior



∆𝑡 − intervalo de tempo de tempo a ser considerado entre as fases



project – projeto que contém as issues



issues – registro dos requisitos em histórias



status – situação atual de um requisito



CreatedDate – data de criação do requisito



Gráfico de idade média – recebe com entradas o 𝑉𝑠𝑎í𝑑𝑎 𝑜𝑢 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
acumulando a quantidade de itens pelo período informado na consulta.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Definidos os elementos do JIRA relacionados ao indicador, a 3ª etapa consiste
na especificação estruturada das consultas em JQL (EECJQL), considerando os
artefatos produzidos nas etapas 1 (RLN) e 2 (TRS), conforme exemplificada para o
indicador VE no Quadro 2. Os demais quadros para os EECJQL estão disponíveis
no Apêndice C.
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Quadro 2 – Especificação estruturada de consulta em JQL – VE_TI.
EECJQL(VE_TI)


RLN1.1



RLN1.2

CODIFICAÇÃO ESTRUTURADA – CONSULTAS JQL
Valor da Eficiência por Trabalho Inacabado

Descrição

Retorna por projeto, fase e período, a quantidade de ISSUES.

Entradas

Identificador do projeto, sigla de identificação da fase, data
inicial e data final ou período (dia, mês ou ano), status da
ISSUE.

Saídas

Lista em formato de tabela com a quantidade de ISSUES,
contendo as colunas Created, ISSUE_Key, Status, Sumário,
Assignee.

Restrições

A saída da consulta deve ser compatível com a entrada
esperada dos tipos de gráficos ou relatórios definidos na etapa
2.

Códigos JQL

project in (“<id_projeto>”) and status in (Open, “On-Hold”) and
CreatedDate <= <data_final>

Nome do Filtro

LSD - DESPERDÍCIO – VE_TI

Ordenação

Ordenação

ascendente

dos

registros

da

consulta

por

CreatedDate
Fonte: Elaborado pelo autor.
Na 4ª etapa, o código da consulta JQL definido em cada uma das EECJQL é
salvo em formato de filtros, conforme representado na Figura 13. Salvar o código da
consulta conforme EECJQL possibilita sua reutilização.
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Figura 13 – Filtro persistido a partir de uma consulta JQL.

Consultas JQL

Nome do Filtro

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os gráficos e relatórios do JIRA executam os filtros de cada EECJQL, exibindo
seus resultados conforme configuração específica de cada relatório. Para possibilitar
a exibição e configuração dos relatórios ou gráficos deve ser criado um painel de
controle (dashboard) conforme representado na Figura 14. Na Figura 14 também
podem ser observadas as opções de agrupamento disponíveis em um determinado
tipo de gráfico, ajustadas para representar as definições do cálculo do indicador.
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Figura 14 – Exemplo de configuração de relatório e gráfico.

Filtro selecionado exibição

Período para agrupamento

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, a Figura 15 representa o modelo de painel de controle que será utilizado
na seção seguinte para validação do método proposto. No JIRA um painel de
controle pode conter gadgets de diferentes tipos, tais como gráficos e resultados de
consultas JQL, dados sobre builds de versões e cobertura de código. Para validação
do método são utilizados somente gadgets dos tipos gráficos e relatórios.
Figura 15 – Exemplo de Painel de Controle.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5

VALIDAÇÃO DO MÉTODO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para validação do método proposto na seção 4, foi realizada a análise

quantitativa dos indicadores de desperdício, conforme princípios do LSD, em um
projeto de desenvolvimento de software em uma empresa do mercado financeiro no
Brasil.
Esta seção está dividida nas subseções seguintes: subseção 5.1 apresenta o
ambiente e as características do projeto de desenvolvimento de software
selecionado; as subseções 5.2, 5.3 e 5.4 exibem e analisam os resultados da
medição quantitativa por indicador, a subseção 5.5 descreve o processo de
verificação dos resultados obtidos e, por fim, a subseção 5.6 descreve cenários
adversos e limitações encontradas para aplicação do método.
5.1 Ambiente
Para validar o método foram considerados os dados do JIRA, versão v7.6.0, de
um projeto desenvolvimento de software de uma empresa no mercado financeiro no
Brasil, denominado neste estudo de PROJETO_01. O PROJETO_01 foi criado no
JIRA

como

do

acompanhamento

tipo
das

Scrum

gerando

atividades

do

quadros
projeto

Kanban
relativas

para
à

controle

e

especificação,

implementação, testes e implantação dos requisitos em cada Sprint.
A escolha por um projeto do tipo Scrum se deve porque neste tipo o escopo das
atividades é definido de acordo com o prazo da Sprint. Nas Sprints analisadas o
prazo foi de 4 semanas, sendo estas definidas por:


SPRINT 02:
o Nome: SPRINT 02 – 20/07/2018
o Período: de 22/06/2018 a 23/07/2018



SPRINT 03
o Nome: SPRINT 03 – 17/08/2018
o Período: de 24/07/2018 a 20/08/2018
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SPRINT 04
o Nome: SPRINT 04 – 14/09/2018
o Período: de 20/08/2018 a 14/09/2018

O período de coleta dos dados ficou restrito entre a data de início da SPRINT 02
(22/06/2018) e, ao final da terceira semana da SPRINT 04 (06/09/2018). Este
período de análise, definido pela equipe de desenvolvimento que atua no projeto,
representa o momento no qual o escopo e o prazo de execução das atividades
encontram-se definidos e há um número reduzido de solicitações de mudanças
previstos para os próximos 6 meses a partir da data do início da análise,
possibilitando assim, o acompanhamento contínuo do crescimento ou redução dos
indicadores de desperdício ao longo do tempo.
A equipe do projeto restringiu a realização da análise aos indicadores NAI
(número acumulado de itens), WIP (trabalho em andamento) e QG (quantidade de
gargalos). A restrição ao NAI ocorre por este indicador representar o impacto dos
desperdícios de defeitos e atrasos no estoque de requisitos (backlog) ao longo do
tempo, ao WIP por ser possível ajustá-lo para medir o percentual de requisitos que
não seguem o fluxo de valor mapeado pela equipe do projeto e, o QG por identificar
a fase do processo de desenvolvimento que retém o maior número de requisitos ao
longo do tempo. O VE (valor da eficiência) não foi considerado na análise porque a
equipe percebeu como cenário de aplicação deste indicador, projetos do tipo
cascata ou quando há uma separação rígida entre o período de execução das fases
de especificação, implementação, testes e implantação.
O estoque de requisitos (backlog) no PROJETO_01 compreende todos os
requisitos que não estão relacionados a uma Sprint, seja a corrente ou Sprints
futuras. No projeto, a Sprint é o atributo de agrupamento dos indicadores em função
do tempo. A equipe do projeto também definiu que somente os requisitos (ISSUES)
do tipo tarefa (Task) deveriam ser quantificados. Isto porque, a divisão de uma tarefa
em sub tarefas (Sub-Tasks), recurso disponível no JIRA, somente é utilizada na
equipe para organização lógica do trabalho dos analistas e desenvolvedores, não
afetando o esforço e as transições de fases das tarefas.
A Figura 16 representa o fluxo de valor mapeado do projeto. As colunas do
Kanban representam as fases do desenvolvimento e para cada fase estão descritos
os status possíveis de cada requisito, sendo: fase To Do com status Open e
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ReOpened; fase In Progress com status In Progress; fase For Test com status Test
In Progress e; fase Done com os status Resolved e Closed. Tais fases e os status
que as representam afetam diretamente as etapas 3 – especificação estruturada das
consultas em JQL e 4 - relatórios e gráficos por indicador do método proposto.
Figura 16 – PROJETO_01 – Mapeamento do fluxo de valor.

To Do

In Progress

For Test

Done

• Status em
"Open" e
"ReOpened"

• Status em "In
Progress"

• Status em
"Test In
Progress"

• Status em
"Resolved" e
"Closed"

Fonte: Elaborado pelo autor.

Durante o período de análise, o total de colaboradores e seus perfis estavam
distribuídos em 9 colaboradores, sendo 01 Gerente, 01 Scrum Master, 03 analistas
de requisitos e 04 desenvolvedores. Os colaboradores com perfis de gerentes e
Scrum Masters atuam somente nas atividades de acompanhamento dos quadros
Kanban, ficando sobre responsabilidade dos analistas e desenvolvedores a entrega
dos requisitos.
Nas subseções 5.2, 5.3 e 5.4, são definidos para cada indicador os requisitos em
linguagem natural (RLN), as tabelas de relacionamento semântico (TRS), a
especificação

estruturada

de

requisitos

das

consultas

JQL

(EECJQL)

e

apresentados os gráficos gerados como resultado da aplicação do método proposto.
Os artefatos produzidos pelo método estão disponíveis nos APENDÊNCIES A, B e C
respectivamente.
5.2 Número Acumulado de Itens (NAI)
Aplicando-se o método para o indicador NAI foram gerados os artefatos:


RLN_NAI_PROJETO_01.



TRS_NAI_PROJETO_01.



EECJQL_NAI_PROJETO_01.
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A partir das especificações deste último artefato, conforme representado na
Figura 17, foi criado o painel de controle LEAN – INDICADOR (NAI) – PROJETO_01
contendo 9 tabelas divididas entre as três Sprints analisadas. Cada uma das Sprints
contém três tabelas representando, de cima para baixo, o NAI de requisitos
entregues (status resolved e closed) que são deduzidos do estoque, de requisitos
abertos (status open e in progress) que são adicionados ao estoque e o do total
acumulado de requisitos no estoque (status diferente de resolved e closed) a partir
da data de conclusão da Sprint. Na cor laranja está representada a SPRINT 02 –
20/07/2018, na cor verde a SPRINT 03 – 17/08/2018 e em vermelho a SPRINT 04 –
14/09/2018. Para a SPRINT 04 – 14/09/2018, até o momento da coleta dos dados,
havia decorrido o prazo de 03 semanas de um total de 04 desta Sprint.
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Figura 17 – Painel de Controle LEAN – INDICADOR (NAI) – PROJETO_01.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O estoque de requisitos (entregues - adicionados) da SPRINT 02 – 20/07/2018
foi considerado como estoque inicial do período, totalizando 121 requisitos. Entre a
SPRINT 02 – 20/07/2018 e a SPRINT 03 – 17/08/2018 houve uma redução de 29
para 15 no número de requisitos entregues, um aumento de 8 para 20 no número de
requisitos abertos, resultando em uma adição de 11,67% ao total de requisitos em
estoque. Ao final da SPRINT 03 – 17/08/2018, o estoque de requisitos totalizou 137
itens.
Na SPRINT 04 – 14/09/2018, não finalizada até o período de realização da
análise, 3 requisitos foram entregues e 11 adicionados ao estoque. Porém, o número
total de requisitos em estoque subiu de 137 na SPRINT 03 – 17/08/2018 para 279
nesta Sprint. A justificativa para o aumento de 203% no número de requisitos em
estoque foi a inclusão de requisitos ao estoque que não estavam registrados no
JIRA.
O NAI permite identificar se há um fluxo contínuo de trabalho entre as Sprints ou
versões de software e, ao passar do tempo, espera-se a redução de seu valor e a
consequente redução do número de requisitos em estoque (backlog).
No PROJETO_01, dividindo-se a soma do número de requisitos entregues
pelo número de semanas de cada Sprint, têm-se uma média de 4,2 requisitos
entregues por semana. Da mesma forma, mas dividindo-se a soma do número de
requisitos abertos pelo número de semanas de cada Sprint, têm-se uma média de
3,5 requisitos adicionados ao estoque por semana. Considerando que a diferença
entre essas médias é de aproximadamente 1 requisito entregue por semana e, não
se alterando esta diferença em favor do número de requisitos entregues no decorrer
do tempo, serão necessárias 277 semanas ou 69 Sprints para que o estoque de
requisitos seja zerado.
Por fim, analisando os números gerados para o NAI no contexto do
PROJETO_01, não é possível afirmar que os requisitos adicionados estão
relacionados ao desperdício de defeitos encontrados em versões de software
entregues em ambientes de testes de usuários ou a requisitos mal definidos. Ainda
assim, é possível afirmar com base no crescimento do estoque de requisitos e a
baixa média de requisitos entregues que foi quantificada a ocorrência do desperdício
de atraso.
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5.3 Trabalho em Andamento (WIP)
Por definição, o indicador WIP expõe obstáculos a otimização do fluxo de valor e
o ajuste em seu número somente pode ser observado quando da visualização deste
indicador em todas as fases do desenvolvimento de software.
Assim, no contexto do PROJETO_01, o WIP foi ajustado para quantificar todos
os requisitos com desvio no fluxo de valor verificando a quantidade de transições
entre as fases e status que, para cada requisito, divergem do mapeamento de fluxo
de valor descrito na Figura 16.
As Figuras 18 e 19 exemplificam respectivamente as transições corretas e com
desvio em um requisito.
Figura 18 – Exemplifica a correta transição de fases em um requisito.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 19 – Exemplifica transição de fases em desvio em um requisito.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Uma vez definido o objetivo de se quantificar o WIP pelo desvio nas transições
de fases e que para este indicador os requisitos foram agrupados nos tipos de
atividades de requisitos e de defeitos, foi elaborado o RLN_WIP_PROJETO_01, a
TRS_WIP_PROJETO_01 e a especificação EECJQL_WIP_PROJETO_01 foi
ajustada para retornar separadamente requisitos, defeitos e o somatórios destes.
Os resultados das consultas JQL de cada especificação, conforme passo 4 do
método proposto, foram salvos em filtros e relacionados a três gadgets do tipo Filtro
Estatístico de Duas Dimensões (Two Dimensional Filter Statistics). Este tipo de
gadget apresenta seu resultado em formato de tabelas que foram adicionadas ao
painel de controle LEAN – INDICADOR (WIP) – PROJETO_01.
Neste painel, visualizado conforme Figura 20, estão representados os resultados
na cor azul da EECJQL_WIP_PROJETO_01_REQUISITOS, na cor vermelha da
EECJQL_WIP_PROJETO_01_DEFEITOS e na cor verde os resultados da
EECJQL_WIP_PROJETO_01_REQUISITOS+DEFEITOS, e neste último, com e
sem desvios no fluxo de valor mapeado.
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Figura 20 – Painel de Controle LEAN – INDICADOR (WIP) – PROJETO_01.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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No PROJETO_01, o WIP foi analisado somente para os requisitos e defeitos que
estão em uma Sprint, não sendo considerados os que se encontram no backlog
(estoque) porque estes itens não devem possuir alterações em suas transições até
que sejam priorizados em uma Sprint, seja na Sprint corrente ou em Sprints futuras.
Considerando os valores de cada ECCJQL, é possível calcular o percentual do
WIP em desvio dos requisitos e defeitos agrupados por Sprint conforme Tabela 6.
Tabela 6 – Resultado percentual de desvios no WIP por tipo de tarefa e Sprint.
SPRINT

TIPO DE TAREFA
REQUISITO

DEFEITO

SPRINT 02 – 20/07/2018

11%

17%

SPRINT 03 – 17/08/2018

22%

9%

SPRINT 04 – 14/09/2018

41%

9%

Fonte: Elaborado pelo autor.
Conforme resultado da Tabela 6 é possível observar que o desvio no trabalho
em andamento para tarefas do tipo de requisitos tende a dobrar a cada nova Sprint,
enquanto que o percentual de defeitos, após queda entre as SPRINT 02 –
20/07/2018 e SPRINT 03 – 17/08/2018, manteve-se estável.
Considerando que no mesmo período de análise do indicador NAI, ocorreu a
inclusão de requisitos ao estoque e alguns destes posteriormente foram adicionados
ao escopo da SPRINT 04 – 14/09/2018, justifica-se o percentual de desvio nesta
Sprint em 41%.
Somente com base nos percentuais apresentados, não é possível afirmar o
quanto os desvios no fluxo de valor afetam o esforço de desenvolvedores e
analistas. Mas foi possível, ao tipificar o desvio no WIP em requisitos e defeitos e
agrupá-lo por Sprints, identificar a ocorrência dos desperdícios de: trabalho
inacabado - ocorrido em tarefas que foram movidas das Sprints Sprint 07/05 - 18/05
e Sprint 11/06 - 22/06 para as Sprints compreendidas no período de análise;
funcionalidades extras – verificado quando da ocorrência de vários tipos de tarefas
de requisitos e; defeitos – tipificado, conforme Figura 20, em Bugs e Defeitos.
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5.4 Quantidade de Gargalos (QG)
O indicador QG não pôde ser adicionado a um painel de controle, conforme
realizado nos demais indicadores, porque o JIRA possui um conjunto de relatórios
de acompanhamento das Sprints e, dentre os relatórios disponíveis, encontra-se o
Diagrama de Fluxo Cumulativo (CFD – Control Flow Diagram).
O CFD permite analisar a quantidade de requisitos que estão em cada coluna do
fluxo de valor do Kanban, tendo como premissas que os requisitos mais à esquerda
do quadro são os que se encontram no status “To Do” (a fazer) e os mais à direita os
que se encontram mais próximos dos status “Resolved” (resolvido) ou “Closed”
(concluídos). O CFD atende à especificação do cálculo do QG ao evidenciar a
ocorrência de sobrecarga de trabalho em uma determinada fase da iteração de
desenvolvimento, conforme já descrito na subseção 3.3.2.
A Figura 21 totaliza a quantidade de requisitos e defeitos em cada uma das
colunas do quadro Kanban utilizadas no PROJETO_01.
Figura 21 – Colunas do quadro Kanban utilizadas no PROJETO_01.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com esta limitação, a escrita do RLN_QG_PROJETO_01, a elaboração da
TRS_QG_PROJETO_01 e a especificação EECJQL_QG_PROJETO_01 ficaram
restritas à definição do período e das colunas do Kanban a serem consideradas.
Esta restrição é representada na Figura 22.
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Figura 22 – Restrições de período e fases do Kanban no CFD.
Período da análise
filtrado

entre

o

início e fim de cada

Sprint.
Fases do desenvolvimento
disponíveis em colunas do
Kanban.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Assim, variando-se o parâmetro período da EECJQL_QG_PROJETO_01 para
representar as datas de início e fim das SPRINT 02 – 20/07/2018, SPRINT 03 –
17/08/2018 e SPRINT 04 – 14/09/2018, foi representado graficamente o indicador
QG respectivamente nas Figuras 23, 24, 25. Na Figura 26 foi considerado o período
entre o início da SPRINT 02 – 20/07/2018 e o final da SPRINT 04 – 14/09/2018. Em
todas as figuras, o eixo y do gráfico (NUMBER OF ISSUES) corresponde ao número
de requisitos da fase em escala de 50 requisitos.
No descrição do CFD em ATLASSIAN (2018), espera-se que o número de
requisitos em cada fase seja representado graficamente por uma superfície
homogênea, indicando a inexistência de gargalos e a correta distribuição dos
requisitos em cada fase.
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Figura 23 – Gráfico LEAN – INDICADOR (QG) – PROJETO_01 - SPRINT 02 – 20/07/2018.

Fonte:

Elaborado

pelo

autor.
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Figura 24 – Gráfico LEAN – INDICADOR (QG) – PROJETO_01 - SPRINT 03 – 17/08/2018.

Fonte:

Elaborado

pelo

autor.
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Figura 25 – Gráfico LEAN – INDICADOR (QG) – PROJETO_01 - SPRINT 04 – 14/09/2018.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 26 – Gráfico LEAN – INDICADOR (QG) – PROJETO_01 – PERÍODO INTEGRAL.

Fonte:

Elaborado

pelo

autor.
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Os resultados dos gráficos apresentam que entre as três Sprints há um gargalo
para se iniciar as atividades de especificação, implementação, testes ou implantação
dos requisitos “a fazer” em cor laranja nos gráficos e na SPRINT 04 – 14/09/2018,
com a inclusão de requisitos que não estavam registrados no JIRA já descrita nos
demais

indicadores,

o

número

de

requisitos

acumulados

passou

de

aproximadamente 150 para mais de 250 requisitos.
Convém observar que o CFD contabiliza os requisitos que estão no estoque
(backlog), sem Sprint definida. Assim ao se fazer a análise por Sprint é necessário
considerar que parte do aumento do número de requisitos “a fazer” (To Do) estão de
fato no estoque, no mesmo período de análise compreendido entre o início e fim de
cada Sprint.
Por fim, uma hipótese possível de ser formulada para os gargalos citados
anteriormente

situa-se

na

distribuição

dos

colaboradores

da

equipe

do

PROJETO_01 em 03 analistas de requisitos e 04 desenvolvedores. Esta distribuição
não parece ser suficiente para um fluxo de atendimento contínuo de requisitos ao
longo do tempo.
5.5 Verificação dos resultados
No indicador NAI os requisitos retornados nas consultas das EECJQL foram
verificados individualmente se correspondiam aos parâmetros de filtragem e
agrupamento.
Para o indicador WIP foi feita a verificação das transições de todos os requisitos
retornados na consulta, identificando a ocorrência de transições divergentes ao fluxo
de valor.
No indicador QG foi feita a validação da contagem do número de requisitos no
diagrama CFD e a quantidade de requisitos em cada coluna do quadro Kanban,
exemplificado conforme Figura 21.
5.6 Problemas enfrentados
Foi grande o esforço para implementação do código JQL em cada um dos
ECCJQLs especificados. Isto porque, os gadgets dos gráficos utilizados nos painéis
de controle do JIRA têm como requisito, ocasionalmente obrigatório, a seleção de
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um ou mais atributos para classificação e agrupamento dos dados que serão
exibidos. Ao se selecionar um ou mais atributos, o código da consulta JQL é alterado
automaticamente pelo JIRA, afetando o resultado esperado da consulta. Para
contornar este problema, todos os códigos JQL foram escritos na forma mais
simplificada da linguagem JQL e posteriormente revisados na fase de verificação.
Outro problema enfrentado foi quanto a disponibilização do gráfico do indicador
QG em painéis de controles como realizado para os indicadores NAI e WIP. O JIRA
não possibilitou, sem a instalação de plugins de terceiros, que o gráfico do tipo
diagrama de fluxo acumulado (Cumulative Flow Diagram - CFD) fosse adicionado a
painéis de controle. Este gráfico é disponibilizado no JIRA através do botão de
relatórios, junto com outros relatórios de acompanhamento da Sprint e do Kanban.
Também para o indicador o WIP, o gadget do tipo Filtro Estatístico de Duas
Dimensões (Two Dimensional Filter) considera todas as Sprints pelas quais o
requisito foi movimentado, trazendo nos resultados Sprints que não tem sua data de
início e fim dentro do período considerado para análise. Apesar das Sprints
adicionais, a quantidade de requisitos é contabilizada uma única vez, não afetando o
resultado final do indicador.
Comum a todos os indicadores foi a não identificação, de forma automática, da
intersecção dos requisitos filtrados pelos indicadores de desperdício com o desvio
padrão (Standard deviation) do gráfico de controle (control flow) da Sprint no JIRA. O
gráfico de controle, exemplificado conforme Figura 27 – Gráfico de controle do
PROJETO_01., permite observar o desempenho passado e atual de uma Sprint.

Assim, estando estabelecida a intersecção, seria possível definir com clareza o
impacto da eliminação do desperdício no desempenho geral de uma Sprint.
Figura 27 – Gráfico de controle do PROJETO_01.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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6

CONCLUSÃO

5
6
Este estudo teve como objetivo propor um método para identificação de
desperdício no processo de desenvolvimento de software em equipes ágeis
utilizando os conceitos de eliminação de desperdício do

Lean Software

Development, a partir dos dados da ferramenta de planejamento ágil JIRA de um
projeto de desenvolvimento de software em uma empresa do mercado financeiro no
Brasil.
As três primeiras etapas do método produziram artefatos que conectam a
ferramenta JIRA aos indicadores de desperdício. Esses artefatos são: os requisitos
em linguagem natural; as tabelas de relacionamento semântico e; as especificações
estruturadas de consulta JQL. Todos os três artefatos podem ser adaptados para
aplicação em outros projetos.
A quarta etapa do método, que consiste na geração de relatórios e gráficos por
indicador, se mostrou eficiente ao apresentar os dados de desperdício no JIRA com
um tempo total de esforço inferior ao prazo de 4 semanas definido nas Sprints
analisadas, sendo esta a maior contribuição deste estudo. O método proposto foi
capaz de identificar nos indicadores NAI e QG a ocorrência dos tipos de desperdício
de atrasos, enquanto que no indicador WIP identificou os tipos de defeitos,
funcionalidades extras e trabalho inacabado. Mesmo que o processo de validação
tenha sido realizado em um ambiente específico, o método proposto não foi
elaborado a partir deste ambiente. Assim, é aplicável a diferentes projetos de
desenvolvimento de software uma vez que sejam atendidas suas premissas e
restrições.
Entretanto, o método proposto não foi aplicado ao indicador VE em virtude da
percepção, da equipe do projeto analisado, de que o indicador seria aplicável
somente a projetos de desenvolvimento de software que não utilizam métodos ágeis.
Adicionalmente, somente com a realização de análises qualitativas a partir dos
indicadores evidenciados pode-se definir com exatidão a causa para ocorrência dos
tipos de desperdício observados identificando cenários que afetam diretamente as
transições do fluxo de valor e as quantidades de requisitos em estoque ou em cada
fase.
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Estudos futuros podem:


Ao adaptar o modelo de relacionamento semântico, ser estendidos a
outras ferramentas de planejamento ágil (Monday.com, Wrike, Pipedrive,
Glip e etc) ou a outros indicadores.



Verificar impacto da redução de desperdício quando o esforço é estimado
em story points ou por estimativa de horas para a entrega de um requisito.



Identificar a intersecção dos requisitos resultantes das consultas JQL em
cada indicador de desperdício que afetam o desvio padrão do gráfico de
controle (control flow) da Sprint no JIRA.



Implementar a 4ª etapa do método proposto com o uso de ferramentas de
BI como Alteryx Desktop, Tableau, Microsoft Power BI, visto ao maior
número de recursos para classificação e agrupamento das consultas e
geração de gráficos.
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APÊNDICE A – QUADROS DE REQUISITOS EM LINGUAGEM NATURAL (RLN)
Quadro 3 – Requisito em linguagem natural RLN_NAI_PROJETO_01
RLN_NAI_PROJETO_01

REQUISITO
Número Acumulado de Itens

RLN1.1 – A consulta deve retornar, filtrando por projeto e Sprint, os requisitos
concluídos.
Palavras chaves para relação semântica:


projeto;



Sprint;



quantidade de requisitos;

RLN1.2 – A consulta deve retornar, filtrando por projeto e Sprint, a quantidade
de requisitos que não foram concluídos.
Palavras chaves para relação semântica:


projeto;



Sprint;



quantidade de requisitos;



requisitos não concluídos;

RLN1.3 – A consulta deve retornar, filtrando por projeto, Sprint, data de início da
primeira Sprint e data de fim da última Sprint do período considerado, a
quantidade de requisitos que não foram concluídos.
Palavras chaves para relação semântica:


projeto;



Sprint;



quantidade de requisitos;



data de início da Sprint;



data de fim da Sprint;



requisitos não concluídos;
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período – compreendido entre a data de início da primeira Sprint e a data
de fim da última Sprint analisada;

Quadro 4 – Requisito em linguagem natural RLN_WIP_PROJETO_01
RLN_WIP_PROJETO_01

REQUISITO
Trabalho em andamento

RLN1.1 – Ao utilizar o Diagrama de Fluxo Cumulativo (CFD – Control Flow
Diagram), devem ser especificadas como período as datas de início e fim de cada
Sprint, excluindo da análise issues que já estejam com a fase Done (Resolved,
Closed).
Palavras chaves para relação semântica:


período;



Sprint;



issues



quantidade de requisitos;

RLN1.2 – A consulta deve retornar as issues filtradas por tipo, agrupadas por fase
do desenvolvimento, Sprint e nos tipos Bug e Defect que representam defeitos.
RLN1.3 – A consulta deve retornar todas as issues filtradas por tipo, agrupadas
por fase do desenvolvimento e Sprint.
Palavras chaves para relação semântica:


issues;



Tipo da issue;



Agrupadas por fase;



Sprint;
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Quadro 5 – Requisito em linguagem natural RLN_QG_PROJETO_01
RLN_QG_PROJETO_01

REQUISITO
Quantidade de gargalos

RLN1.1 – Ao utilizar o Diagrama de Fluxo Cumulativo (CFD – Control Flow
Diagram), devem ser especificadas como período as datas de início e fim de cada
Sprint, excluindo da análise issues que já estejam com a fase Done (status
Resolved, Closed).
Palavras chaves para relação semântica:


período;



Sprint;



issues;



fase;



status;

84

APÊNDICE B – TABELAS DE RELACIONAMENTO SEMÂNTICO (TRS)
Tabela 7 – Tabela de relacionamento semântico TRS_NAI_PROJETO_01
INDICADOR

JIRA
Entidades, atributos ou palavras chaves

Variáveis


𝑁𝐴𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙 = ∑𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠



𝑁𝐴𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑛𝑡𝑒 = ∑𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠

Operadores


project



Sprint



issues



issuetype



status



created

Funções JQL

Somatório

Extraídos da fórmula de cálculo:
𝑁𝐴𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙 = ∑𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠





now()



openSprints()



futureSprints()

Gráficos ou Relatórios

𝑁𝐴𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑛𝑡𝑒 = ∑𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠



Estatísticas de requisitos (Issue
Statistics)

𝐎𝐧𝐝𝐞:


𝑁𝐴𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝐹𝑎𝑠𝑒𝑠 = 𝑁𝐴𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑜𝑢 ≅ 𝑁𝐴𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑛𝑡𝑒



project – projeto que contém uma ou mais Sprints



Sprint – agrupa as issues em um período de 4 semanas



issuetype – filtrar as issues do tipo Task



created – data de criação das issues



status – situação atual das issues



Estatísticas de requisitos – recebe como entrada a Sprint e agrupa a
quantidade de requisitos por status, retornando referido percentual de cada
status
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Tabela 8 – Tabela de relacionamento semântico TRS_WIP_PROJETO_01
INDICADOR

JIRA
Entidades,

ou

palavras chaves

Variáveis


∑ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠𝑡𝑖𝑝𝑜1



∑ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠𝑡𝑖𝑝𝑜2



∑ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠𝑡𝑖𝑝𝑜𝑁

Operadores matemáticos


atributos

Somatório

Extraídos da fórmula de cálculo:
𝑊𝐼𝑃𝑓𝑎𝑠𝑒 = ∑ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠𝑡𝑖𝑝𝑜1 + ∑ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠𝑡𝑖𝑝𝑜2
+ ∑ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠𝑡𝑖𝑝𝑜𝑁



Issue Key



Created



Due



Status



Sprint

Conjunto de funções JQL


Nenhuma função utilizada.

Gráficos no JIRA


Filtro Estatístico de Duas
Dimensões (Two
Dimensional Filter
Statistics)
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Tabela 9 – Tabela de relacionamento semântico TRS_QG_PROJETO_01
INDICADOR

JIRA

Variáveis


𝑡: período em semanas para
movimentação de um requisito

Entidades,

atributos

ou

palavras chaves


𝑓𝑒 : inventário de requisitos que entram na fase
em função do tempo



𝑓𝑠 : inventário de requisitos que saem na fase



Project



startDate



endDate



status

em função do tempo

Conjunto de funções JQL


Somatório de issues em função do tempo

função

utilizada.

Operadores matemáticos


Nenhuma

Gráficos no JIRA


Diagrama de Fluxo
Cumulativo (CFD –
Control Flow
Diagram)
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APÊNDICE C – QUADROS ESPECIFICAÇÃO ESTRUTURADA DE CONSULTA
(EECJQL)
Quadro 6 – Especificação estruturada de consulta EECJQL_NAI_PROJETO_01
EECJQL_NAI_PROJETO_01


RLN1.1



RLN1.2



RLN1.3

Descrição

CODIFICAÇÃO ESTRUTURADA – CONSULTAS
JQL

- Retornar por projeto, fase e Sprint a quantidade
de ISSUES que não estão concluídas (fase Done
e status em Resolved ou Closed).
- Retornar por projeto, fase e Sprint a quantidade
de ISSUES que abertas (fase To Do e status em
Open ou ReOpened).
- Retornar a quantidade de ISSUES, por projeto,
fase e que não pertencam a uma Sprint as issues
que não concluídas com data menor ou igual a
data final da Sprint.

Entradas

Identificador do projeto, nome da Sprint, tipo de
requisito, data inicial da Sprint, data final da Sprint.

Saídas

Lista em formato de tabela com a quantidade de
ISSUES,

contendo

as

colunas

Created,

ISSUE_Key, Status e issuetype.
Restrições

A saída da consulta deve ser compatível com a
entrada esperada dos tipos de gráficos ou
relatórios definidos na etapa 2.

Nome do Filtro

LSD – PROJETO – 01 – Número Acumulado de
Itens (NAI) – <nome por Sprint ou backlog + Sprint
quando fase em To Do>

Ordenação

Não se aplica.
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Códigos JQL:


project = PROJETO_01 AND Sprint in (<nome da Sprint>) AND issuetype
not in (Sub-Task) AND status in (Closed, Resolved)



project = PROJETO_01 AND Sprint is EMPTY AND status not in (Closed,
Resolved)

AND

created

>=

<data_início_Sprint>

AND

create

<=

<data_fim_Sprint> and resolution = Unresolved and Status = Open


project = PROJETO_01 AND (Sprint = EMPTY OR Sprint not in
(openSprints(), futureSprints())) AND issuetype not in (Sub-Task) AND
status not in (Closed, Resolved) AND created <= now() AND resolution =
Unresolved
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Quadro 7 – Especificação estruturada de consulta EECJQL_WIP_PROJETO_01
EECJQL_WIP_PROJETO_01


RLN1.1



RLN1.2



RLN1.3

Descrição

CODIFICAÇÃO ESTRUTURADA – CONSULTAS
JQL

- Retornar as issues filtradas por tipo, agrupadas
por fase do desenvolvimento, Sprint e nos tipos de
requisitos, excluindo os tipos Bug e Defect que
representam defeitos.
- Retornar as issues filtradas por tipo, agrupadas
por fase do desenvolvimento, Sprint e nos tipos
Bug e Defect que representam defeitos.
- Retornar todas as issues filtradas por tipo,
agrupadas por fase do desenvolvimento e Sprint.

Entradas

Identificador do projeto, Sprint, issuetype e
transições definidas conforme mapeamento do
fluxo de valor.

Saídas

Lista em formato de tabela com a quantidade de
ISSUES,

contendo

as

colunas,

ISSUE_Key,

Status e issue type.
Restrições

A saída da consulta deve ser compatível com a
entrada esperada dos tipos de gráficos ou
relatórios definidos na etapa 2.

Nome do Filtro

LSD – PROJETO 01 – DESVIO (WIP) +
REQUISITOS, DEFEITOS ou REQUISITOS +
DEFEITOS conforme RLN atendido.

Ordenação

Não se aplica

Código JQL


project = PROJETO_01 AND Sprint in (<nome da Sprint>) AND issuetype
not in (Sub-Task, Bug, Defect) AND (NOT status changed from Open to “in
progess” OR NOT status changed from Open to “in progress” AND NOT
status changed from “in progress” AND NOT status changed from “in
progress” to “Test In Progress” OR NOT status changed from Open to “in
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pgoress” AND NOT status changed from “in progress” to “Test In Progress”
AND NOT status changed from “Test In Progress” to (Resolved, Closed))
AND status was not EMPTY


project = PROJETO_01 AND Sprint in (<nome da Sprint>) AND issuetype
not in (Sub-Task, Task, Support, “Configuration Change”, “New Feature”,
Story) AND (NOT status changed from Open to “in progess” OR NOT status
changed from Open to “in progress” AND NOT status changed from “in
progress” AND NOT status changed from “in progress” to “Test In Progress”
OR NOT status changed from Open to “in pgoress” AND NOT status
changed from “in progress” to “Test In Progress” AND NOT status changed
from “Test In Progress” to (Resolved, Closed)) AND status was not EMPTY



project = PROJETO_01 AND Sprint in (<nome da Sprint>) AND issuetype
not in (Sub-Task) AND status was not EMPTY
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Quadro 8 – Especificação estruturada de consulta EECJQL_QG_PROJETO_01
EECJQL_QG_PROJETO_01


CODIFICAÇÃO ESTRUTURADA – CONSULTAS
JQL

RLN1.1

Descrição

- Ao utilizar o Diagrama de Fluxo Cumulativo
(CFD – Control Flow Diagram), devem ser
especificadas como período as datas de início e
fim de cada Sprint, excluindo da análise issues
que já estejam com a fase Done (Resolved,
Closed).

Entradas

Data de início e fim da Sprint e fases das issues.

Saídas

Gráfico CFD.

Restrições

Não se aplica.

Nome do Filtro

Não se aplica.

Ordenação

Não se aplica.

Códigos JQL

Não se aplica.

