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RESUMO
Atualmente, muitos dos projetos em tecnologia da informação usam métodos
ágeis de desenvolvimento de software como resposta a atrasos e baixa satisfação
dos clientes, obtendo resultados positivos. Projetos ERP tem sucesso em somente
15% dos casos e a aplicação de métodos ágeis em projeto de pequena escala se
mostraram satisfatórios para aumentar esse índice, mas não foram encontrados
estudos de aplicação desses métodos em projetos ERP de larga escala. O objetivo
desta dissertação foi levantar as características de 5 projetos ERP de duas
multinacionais e analisar se 8 técnicas ágeis foram aplicáveis a esses projetos,
criando uma caracterização dos projetos e a aplicação de métodos ágeis. As 8
técnicas ágeis observadas foram o Plano Iterativo, Desenvolvimento Iterativo,
Integração Contínua e Teste Automatizado, Reuniões Stand-Up, Envolvimento do
Cliente, Testes de Aceite de Cliente, Reuniões Retrospectiva e Collocation. Além de
analisar se as técnicas foram aplicáveis, também se observou quais foram os
desafios enfrentados pelo time do projeto e quais adaptações foram necessárias a
se aplicar nas técnicas. Essas análises foram feitas através de 3 questionários e
uma entrevista nas duas empresas. Por fim, foi feita uma comparação se esses
projetos tiveram melhora no atendimento dos prazos e menos problemas e defeitos
reportados sobre o software entregue em relação a fases similares que não tenham
utilizado métodos ágeis. Essa comparação mostrou resultados positivos a se utilizar
métodos ágeis em projetos ERP de larga escala.

Palavras Chaves: Métodos ágeis, ERP, Supply Chain, larga-escala, SCRUM

ABSTRACT
Applying agile techniques at large scale ERP projects: A Case Study
Nowadays, a lot of the projects in the Information Technology industry are using
Agile Methods to improve the software quality and projects delivered on time,
achieving great results. ERP projects are currently achieving successful results in
terms of quality and on-time delivery on only 15% of the projects, some studies on
applying Agile Methods on such projects has been proved to be a good solution on
small ERP scenarios, however no studies were found on bigger ERP projects. The
goal of this research was to identify the characteristics of 5 different projects ERP in
two Multinational Companies and identify if 8 Agile Technics were applied at these
projects. The technics analyzed were the Iterative Plan, Iterative Development,
Continue Integration, Stand-Up Meetings, Customer Engagement, Customer Tests
and Acceptance Criteria, Retrospective Meetings and Collocation. This research also
analyzed which challenges the project teams faced to apply these technics and
which adaptations were needed to be applied. To achieve such goal, the State of the
Art was studied to describe the ERP project characteristics as well as the Agile
practices currently been used in the industry. Also, questionaries’ and interviews
were used in the two companies to analyze these factors. In the end, there was a
comparison between the phases of the projects, between one that used agile and
another that didn’t, to compare if there were improvements on the project when using
Agile Methods. This paper found out that there were improvements to the projects
outcomes after applying Agile.

Key Words: Agile Methods, ERP, Supply Chain, large-scale, SCRUM
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Atualmente, 52% de todo o capital da indústria de tecnologia da informação está
focado em desenvolvimento de projetos ERP (IT BENCHMARKS, 2016), que
utilizam software pronto e os adaptam para as necessidades específicas das
empresas. Esses projetos têm características muito específicas e complexidade
diferenciada de outros projetos, tais como baixa personalização de código e alta
mudança dos processos da empresa para aderir às funcionalidades existentes no
produto comprado (GORE, 2008). É importante ressaltar então que esses projetos
não são Desenvolvimento de Software, e sim a Implementação de um produto já
existente. Somente 15% destes tipos de projeto apresentam resultados satisfatórios
no que se diz respeito à qualidade do Software entregue e entrega no prazo
(KRONBICHLER et al., 2009).
Segundo pesquisa da Tech Beacon (2015), ilustrada na Figura 1, mais de 91% de
projetos atuais buscam a utilização de métodos ágeis como solução para aumentar
velocidade no desenvolvimento de sistemas, respostas rápidas a mudanças e
satisfação dos clientes (DYBA & DINGSOYR, 2008). Diversas técnicas são
sugeridas para cada uma das disciplinas de gestão de projetos de software, sendo
que a maioria está relacionada a desenvolvimento de códigos fonte, tais como Model
Driven Development (MDD), Test Driven Development (TDD) e técnicas de
automação de testes para códigos fonte (SATO, 2013). Projetos ERP, todavia não
apresentam grande necessidade de alteração e desenvolvimento de código em sua
grande maioria (GORE, 2008) e tais técnicas focadas no desenvolvimento de código
podem não ser necessárias para a implantação desses projetos.
Entretanto, a aplicação de métodos ágeis tem mostrado resultados satisfatórios em
projetos ERP de baixa escala (CARVALHO et al., 2009), estudos de casos
conduzidos por Meszaros et al. (2007), Garcia et al. (2010), Estellés et al. (2010) e
Jovicic et al. (2012) apresentam casos reais de técnicas ágeis aplicadas, e por vezes
adaptadas, a projetos ERP de baixa escala. Um resultado importante que esses
autores observaram é o aumento de satisfação do cliente de 40% a 77% em um mês
(GARCIA et al., 2010). Todavia não foram encontrados estudos deste tipo em
projetos ERP de larga escala, e permanece aberta a questão se de fato aplicar

métodos ágeis em projetos com tais características seria possível, e se também
trariam benefícios.
Figura 1 - Métodos para gestão de Projetos segundo Tech Beacon 2015

Fonte: Elaborado pelo autor

1.2 Objetivo
O objetivo desta dissertação é observar a utilização de técnicas ágeis em
desenvolvimento de sistemas ERP de larga escala, para que por meio de um estudo
de caso em projetos de produção, possa-se verificar quais foram as características
desses projetos, se foi possível aplicar as técnicas ágeis, que tipos de desafios o
time de desenvolvimento sofreu e que resultados os projetos tiveram ao final. Um
dos 5 projetos escolhido foi de baixa escala, com um total de 7 participantes. Os
outros 4 projetos foram de larga escala com mais de 50 participantes. O motivo para
ter um projeto de baixa escala em meio aos outros de larga escala foi para isolar
desafios e adaptações que decorreram de acordo ao tamanho do projeto.
Segundo estudos de casos conduzidos por Meszaros et al. (2007), Garcia et al.
(2010), Estellés et al. (2010) e Jovicic et al. (2012), projetos ERP de baixa escala
tem mais chances de atender ao prazo e às necessidades dos clientes quando usam
métodos ágeis. Um estudo mostra o aumento na satisfação do cliente de 40% para
77% em um mês (GARCIA et al., 2010). Isso pelo fato de trazer o negócio para perto
do projeto, fazer um projeto de forma iterativa e permitir entregas a cada ciclo.

Com o objetivo de obter tais sucessos, as técnicas ágeis sofreram adaptações para
se aderirem a projetos ERP, um exemplo é a adição de uma nova fase no projeto,
chamada de pré-avaliação de requisitos (ESTELLÉS et al., 2010) para entender a
linguagem de negócio aplicada ao projeto ERP. Com tal técnica, o time buscou
entender a linguagem usada pelos usuários do sistema, seu ambiente, termos e
contextos específicos utilizados para que quando entrem na fase de coleta de
requisitos, possa-se entender melhor a real necessidade do negócio.
Neste contexto, essa dissertação irá responder às seguintes questões sobre os 5
projetos estudados:
Q1: Existiram características dos projetos que dificultaram a aplicação de técnicas
ágeis?
Q2: Foi possível aplicar as técnicas ágeis nos projetos?
Q3: Houve adaptações que foram necessárias a se aplicar nas técnicas ágeis para
que elas pudessem ser aplicadas aos projetos?
Q4: Aplicar as Técnicas Ágeis trouxe benefícios para esses projetos, tais como
menor atraso e menos problemas em produção?
Esta dissertação analisou essas perguntas nos projetos em questão, atribuindo os
resultados a três tipos de contextos segundo descritos abaixo:
1. Projetos ERP: Todos os 5 projetos analisados foram projetos de Enterprise
Resource Planning, sistemas de controle de processos logísticos e
financeiros das empresas.
2. Tamanho: Projetos de larga-escala (mais de 50 pessoas nos times) e de
baixa escala (menos de 50 pessoas). Quatro dos cinco projetos foram de
larga escala e um foi de pequena escala. Desta maneira se pode atribuir
resultados ao tamanho dos projetos e também identificar resultados que não
dependeram do tamanho.
3. Implementação (Roll Out): Fato de se utilizar um sistema já pronto e fazer
pouco ajuste de código fonte.
1.3 Contribuições
As contribuições desta dissertação são:

1. Formar uma lista com as características específicas de projetos ERP no
estado da arte. Em seguida, com os resultados do estudo de caso formar a
lista de características dos projetos ERP de larga escala e do projeto ERP de
baixa escala que trouxeram desafios para a aplicação de técnicas ágeis. Com
isto será possível entender que tipo de características se fazem necessárias
prever e mitigar para aplicar métodos ágeis nestes tipos de projetos.
2. Autores como Meszaros et al. 2007, Garcia et al. 2012 e Estellés et al. 2012,
analisaram aplicações de métodos ágeis em projetos ERP de baixa escala,
mostrando sucesso considerável dessas aplicações. Essa dissertação traz
uma análise de aplicação de métodos ágeis em 5 projetos para que se possa
observar se foi possível aplicar as técnicas ágeis. Além disso, levantar quais
os desafios que o time de projeto enfrentou para cada técnica e também as
adaptações necessárias para se aplicar as técnicas. Desta forma se pode
antecipar os desafios e ajustes necessários para aplicar esse tipo de técnicas
neste tipo de projetos.
1.4 Método de Trabalho
O método de trabalho dessa dissertação foi o estudo de caso. Esse estudo de caso
foi realizado em 5 projetos. Dois projetos são de uma empresa multinacional
farmacêutica e três projetos são de uma empresa multinacional de eletrônicos. O
autor desta dissertação trabalha na empesa empresa farmacêutica e possui o papel
de líder de métodos ágeis (Scrum of Scrums). Sua principal função é a integração
entre os diversos times do projeto, apoiando na aplicação de técnicas ágeis e projeto
técnico da solução. Nenhum experimento ou intervenção direta foram aplicados aos
dois projetos da empresa farmacêutica pelo autor, somente os resultados foram
observados.
1.4.1. Atividades desenvolvidas
As atividades da presente dissertação foram as que estão descritas abaixo:
 Análise de Estado da Arte: Na revisão bibliográfica, definiu-se as
características específicas que o ambiente de desenvolvimento de software
ERP de larga escala e ERP possuem. Entre elas temos times com muitas
pessoas e integração de várias áreas da empresa, mudança organizacional e
baixa mudança de código fonte. Também se analisou trabalhos relacionados

que descreveram a integração entre métodos ágeis e ERP, a fim de usá-los
como base ao estudo de caso, tal como o trabalho de Carvalho et al. (2009)
que descreve os possíveis benefícios de se aplicar ágil em projetos ERP e o
trabalho de GARCIA et al. (2010) que comprova esses benefícios em um
estudo de caso com projeto ERP de baixa escala.
 Criação dos questionários para coleta de dados: Foram criados 3
questionários para coleta de dados.
O primeiro questionário criado consolidou as características dos projetos ERP
e ERP de larga escala encontrados no estado da arte para validar tais
características nos projetos.
O segundo questionário usou como base o artigo de Gren et al. (2016), que
lista 8 técnicas ágeis utilizadas atualmente no mercado. Desta forma, o
questionário visou validar a aplicação de tais técnicas nos projetos e também
foi a base para análise de desafios e adaptações. O questionário teve o
formato apresentado na Tabela 1 (dados abaixo que não estão em negrito
foram utilizados como exemplo do que se esperava coletar).
Técnica

Observado em

# Pessoas que

Técnica

Adaptação na

Utilizam

Utilizada?

Técnica?
Qual?

Plano Iterativo

Release

48 de 250

Planning

Integrantes

Sim

Sim. O plano,
apesar de
iterativo,
obedeceu a
um plano
macro, para
poder estimar
o valor total e
não deixa-lo
em aberto.

Desenvolvimento - Times Ágeis
Iterativo

Sprints

67 de 250

Sim

Não

Integrantes

- Definição do
Escopo
Integração e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Testes do Cliente

-

-

-

-

Retrospectivas

-

-

-

-

Todo o Projeto

50

SIM

teste contínuo
Reuniões Stand
Up
Engajamento do
cliente

Collocation

Técnica

foi

muito
importante
para

trazer

todos

os

integrantes
para perto das
discussões

e

resolver
rapidamente
os problemas.
Tabela 1 – Matriz de Técnicas Ágeis e Colunas para coleta de dados
O terceiro e último questionário criado tiveram como objetivo coletar os
fatores de sucesso. Os dados de fatores de sucesso observados foram a
entrega do projeto no prazo e também a quantidade de defeitos encontrados
no sistema durante um mês de seu uso em ambiente de produção. Esses

dados foram coletados em duas fases, uma sem a aplicação de ágil e outra
com a aplicação de ágil, para se fazer a comparação dos resultados.
 Apresentação sobre Estudo de Caso: Se apresentou para os principais
stakeholders das empresas quais eram os objetivos do estudo, quais os
métodos que seriam utilizados (questionários e entrevistas) e os dados
qualitativos (KAPLAN & MAXWELL, 2005) que seriam coletados sob o
aspecto de gerenciamento de software. Com isso foi possível obter o acordo
dos participantes. Os dados coletados foram: As características dos projetos,
se as 8 técnicas foram possíveis de serem utilizadas, desafios e adaptações
nas técnicas e os fatores de sucesso. Também se fez a identificação junto
aos Stakeholders das pessoas dos projetos que poderiam responder aos
questionários.
 Coleta dos dados através dos questionários: Se enviou o questionário
sobre técnicas ágeis e características dos projetos por e-mail para os
participantes que foram identificados para cada projeto, recebendo então as
respostas durante 3 semanas. Se obteve um total de 32 questionários
respondidos.
 Execução das entrevistas: Com os dados dos questionários em mãos,
foram realizadas um total de 35 entrevistas com duração em média de uma
hora com os integrantes que utilizaram as técnicas. O objetivo foi detalhar os
desafios enfrentados por eles e também quais tipos de adaptações foram
necessários para cada técnica.
 Coleta de dados do Go Live dos projetos: Uma vez que as fases dos
projetos estivessem terminadas e o software entregue para uso, se aplicou o
terceiro questionário e se coletou os dados sobre fatores de sucesso:
o Tempo de atraso (caso algum atraso tenha acontecido);
o Problemas reportados em produção (número de incidentes abertos
para correção de funcionalidades ou novas funcionalidades e opinião
dos clientes);
Esses dados foram coletados para uma fase anterior dos projetos que não
aplicou ágil e outra fase que sim aplicou.

 Análise dos dados: Com os dados dos três questionários em mãos e os
resultados

das

entrevistas,

se

aplicou

técnicas

de

Código

Aberto

(KHANDKAR 2009) para consolidar os dados e formatá-los para análise dos
resultados finais.
 Apresentação final: Reunião final com stakeholders, para apresentar dados
coletados e finalizar a estudo de caso.
Ameaças a validade:
1. Como todas as atividades são relacionadas a um trabalho em duas empresas,
precisou-se ter cuidado com a carga de trabalho e alinhamento do
cronograma em ambas as empresas, houve um risco de ter conflitos e não
ser possível fazer todas as atividades em ambas. Ao final foi possível
executar as tarefas, algumas de forma remotas para economizar tempo de
deslocamento.
2. Existe um risco de os fatores de sucesso do projeto terem sido alterados não
somente por conta da aplicação dos métodos ágeis, houve uma preocupação
de isolar as alterações no ambiente e pessoas, para melhor entendimento dos
fatores de sucesso antes e depois da aplicação de técnicas ágeis.
1.5 Organização do Trabalho
A seção 1, Introdução, apresenta todo o planejamento, motivação e tarefas a serem
executadas para a presente dissertação.
A seção 2, Estado da Arte, descreve as principais características dos projetos ERP,
baseando-se nos artigos de Kronbichler et al (2009) e Gore (2008), e traz os
principais conceitos e técnicas dos métodos ágeis, baseando-se no artigo de Gren et
al. (2016). Por fim traz detalhes dos 6 artigos encontrados que abordam a
intersecção de ágil com projetos ERP.
A seção 3, Método, descreve as técnicas para o Estudo de Caso que foram
utilizadas nesta dissertação. Descreve as formas de coleta de dados para o estudo
de caso. Finalmente, descreve a maneira como os dados foram analisados e
isolados para responder as questões dessa dissertação.
A seção 4, Estudo de Caso, detalha as empresas que foram estudadas e seus
respectivos participantes, e traz dados dos projetos que foram objetos do estudo de

caso, tais como quantidade de pessoas, duração, fases, escopo e países afetados.
Descreve os ciclos de entrevistas e coleta de dados dentro das empresas.
A seção 5, Análise dos Resultados, apresenta o entendimento dos dados coletados
na seção 4 e confronta esses dados com as perguntas levantas pelo autor.
A seção 6, Conclusão, apresenta as considerações finais acerca da experiência
prática no uso de técnicas ágeis em projetos ERP de larga escala, discute os
resultados com os trabalhos relacionados e apresenta sugestões para trabalhos
futuros.
Finalmente, 4 apêndices foram incluídos ao final da dissertação. Os três primeiros
apêndices são relacionados aos questionários aplicados nas empresas. O último
contém as perguntas e modelo utilizados durante as entrevistas.

2 ERP, AGILE E INTEGRAÇÃO ENTRE AMBOS
2.1 Introdução
Esta seção é dividida em três tópicos. O primeiro trata das características e fatores
de sucesso em desenvolvimento de sistemas ERP sob a perspectiva de gestão de
projeto de software. O segundo traz um breve detalhamento de métodos ágeis. O
terceiro traz detalhes de publicações que analisam a intersecção entre métodos
ágeis e sistemas ERP, que foram a base para o estudo de caso conduzido nessa
dissertação.
2.2 ERP
Existem algumas publicações que apresentam detalhes sobre sistemas ERP e seus
aspectos particulares quanto à gestão de projetos de software. Algumas dessas
publicações são como, por exemplo, o artigo de Sumner (2000), “Risk Factors in
Enterprise-wide/ERP Projects”, onde através de 7 estudos de casos ele apresenta
os riscos presentes unicamente em projetos ERP. Alguns dos riscos são a
necessidade da adaptação dos processos de negócio ao sistema e falta de
profissionais com conhecimento de ambos o software e processos de negócio das
empresas. Bancroft et al. (1998) por sua vez traz detalhes em seu livro sobre fatores
de sucesso em projetos ERP, sendo eles o suporte dos níveis organizacionais
superiores, comunicação e entendimento da cultura dos processos de negócio e
como adaptá-los. Parr et al. (1999) também detalha fatores de sucesso como sendo
entendimento e mudança dos processos de negócio para aderir ao processo
introduzido pelo sistema.
Jesus e Oliveira (2006), “Implantação de sistemas ERP”, realizaram um estudo de
caso comprovando, por meio de entrevistas, o quanto o fator humano influencia o
projeto ERP e também o fato de que os processos da empresa precisam se aderir
ao novo sistema. Por fim, o artigo de Pabedinskaitė (2010), “Factors of Successful
Implementation of ERP Systems”, reúne vários artigos sobre o tema de sistemas
ERP e através de entrevistas com especialistas e usuários de tais sistemas, ele
levanta os principais fatores de sucesso desses projetos, sendo o primeiro a
claridade nos objetivos da empresa e o segundo a adaptação da organização com
os processos que o novo sistema traz.

Fica claro, pelos cinco artigos acima, o ponto de que o grande fator de sucesso e
característica de projetos ERP é a necessidade da empresa se adaptar ao software,
e não o sistema sofrer alterações de código.
Além das publicações supracitadas, os dois artigos abaixo foram escolhidos como
base para esta dissertação segundo os critérios mencionados.
A publicação de Gore (2008) mostra uma completa contextualização sobre sistemas
ERP, detalhando o histórico da área de Supply Chain focando em produtos desde
meados de 1960 até a mudança para visão estratégica e agilidade de linhas de
distribuição nos anos 2000. Após detalhar o conceito de sistemas ERP como sendo
a aplicação de um produto existente com baixa personalização de código, surgindo o
conceito de desenvolvimento baseado em produto de software (implementação), o
artigo reúne várias publicações na área para detalhar e pontuar os fatores de
sucesso de execução desses projetos. Os fatores são: identificação correta de
requisitos, engajamento dos envolvidos e entendimento dos processos atuais a partir
de

observação

para

poder

adaptá-los.

Finalmente

o

artigo

detalha

a

contextualização de sistemas ERP em diversos tipos de empresas, trazendo
detalhes ambientais e culturais para o futuro estudo de caso. O critério para escolha
deste artigo é o fato dele reunir grande parte das publicações na área e trazer o
estado da arte de fatores de sucesso para execução de projetos ERP sob a
perspectiva de tecnologia da informação e gestão de projetos de software, os quais
serão o ponto de partida para avaliar as integrações entre sistemas ERP e métodos
ágeis.
O artigo de Kronbichler et al. (2009), por outro lado, apresenta dados sobre a
importância de projetos ERP, tendo a quantia de 30 bilhões de dólares anuais do
investimento em tecnologia da informação em 2004. Kronbichler também apresenta
que somente 15% dos projetos na área são satisfatórios, já que 25% dos projetos
custam mais do que o planejado, 20% são cancelados e 40% não atendem aos
requisitos necessários após um ano de sua execução. O critério para escolha do
artigo foi os dados estatísticos que mostram a necessidade de melhorias nos
processos de desenvolvimento de sistemas ERP, para aumentar o índice de apenas
15% de projetos satisfatórios. O artigo também complementa os fatores de sucesso
de projeto ERP como sendo o aspecto social da empresa, o trabalho em equipe, a
visão e planejamento de negócio, engajamento de negócio e testes.

2.2.1 Especificidades do Projeto ERP
A primeira grande característica de projetos ERP é o fato de que os sistemas são
geralmente comprados e instalados como Software de prateleira, sem grandes
mudanças a sua estrutura e código, é o efeito conhecido como Implementação, e
não desenvolvimento de Software. Segundo David et al. (2012) esse tipo de projeto
é sempre instalado como vem de prateleira e a empresa se adapta aos processos
do mesmo. Segundo Mucheleka et al. (2015), que faz uma análise de projetos ERP
em empresas farmacêuticas, esses projetos são impulsionados pelo fator de
competição do mercado e produtos prontos, onde as empresas buscam os produtos
que seus competidores também estão usando para ter o mesmo nível de controle e
processos de Supply Chain.
A segunda característica, que é decorrente do projeto ser uma implementação e não
um desenvolvimento, é a dependência da empresa contratante para com a
empresa que desenvolve o produto, ou empresas que conheçam e já tenham
implementado o mesmo. Essa dependência é listada também como um dos grandes
problemas enfrentados em projetos deste tipo (Mucheleka et al. 2015).
A terceira característica é que o projeto ERP causa uma grande mudança na
organização que a recebe. A mudança tecnológica é pequena em relação a
mudança de cultura, processos e melhores práticas (GOEUN SEO, 2013). A
empresa precisa se adaptar ao novo sistema, que em sua maioria atinge todos os
processos mais básicos e estruturais da empresa, tais como Finanças, Logística,
Distribuição e Vendas. Essa também é comumente o maior risco dos projetos de
desenvolvimento de um sistema ERP, as organizações tendem a entender somente
como uma implementação sistêmica, quando na verdade é uma implementação
cultural e de novos processos, que irá necessitar um grande envolvimento desde os
níveis maiores das empresas, até os níveis operacionais.
Adicionalmente, uma das características mais encontradas na literatura é o fato de
que um sistema ERP toca a maioria dos processos básicos e fundamentais da
empresa, e, portanto, o projeto demanda um alto nível de integração entre setores.
Enquanto vários projetos ERP tem a característica de possuir um Stakeholder
principal, como por exemplo a área de vendas e marketing para um Web Site
promocional, os projetos ERP geralmente apresentam vários Stakeholders de igual
importância para o projeto, como por exemplo a área Financeira, a área de Vendas,

a área de Compras e Planejamento, a área Regulatória e área de Logística (GOEUN
SEO, 2013). Esse alto grau de envolvimento traz então a necessidade de levantar os
requisitos com diversos pontos de vista, e deixar claro como cada processo irá
integrar os vários setores, e como os mesmos precisam estar de comum acordo em
se adaptar com os novos processos, na perspectiva individual de seus setores e
também na integração que ambos terão entre si.
Decorrente das últimas duas características, mudança na organização e integração
entre vários setores, outra característica de projetos ERP, essa já especificamente
de larga escala, encontrada na literatura é o tempo de implementação deste tipo
de projeto. Já que não é simplesmente um projeto de software, e sim um projeto de
mudanças organizacionais, esses projetos tendem a ter no mínimo 12 meses de
implementação, o que dificulta também o tempo de Go to Market desses softwares
bem como a tratativa de mudanças que ocorrem durante o tempo de implementação
(GOEUN SEO, 2013).
A Tabela 2 apresenta, portanto, as características de um projeto ERP e ERP de
larga escala.
Característica

Sumário

Fase de Impacto

Implementação

Instalação de um produto Todas
pronto,

sem

muito

desenvolvimento

de

código ou configuração.
Se utiliza o sistema da
maneira como vem de
prateleira

e

ajusta

a

empresa para os novos
processos.
Dependência do Provedor

Como se trata de instalar Todas
um produto de prateleira,
existe

uma

grande

dependência em mão de
obra,

geralmente

do

fornecedor, que conheça

o produto em questão.
Mudança Organizacional

O

produto

ERP

traz Requisitos,

Testes

e

Testes

e

consigo várias melhores Produção
práticas

de

processos

Supply

Chain,

e

a

empresa precisa então se
adaptar

aos

novos

processos.
Integração entre Setores

Os sistemas tocam vários Requisitos,
setores
tais

organizacionais, Produção
como

Vendas,

Finanças,
Logística,

Regulatório, e os mesmos
precisam se integrar e se
adaptar

aos

novos

processos.
Longo Tempo

Já

que

causa

uma Todas

adaptação na empresa,
geralmente leva-se tempo
para

a

implementação

toda ocorrer e também a
empresa se adaptar ao
novo Software.
Tabela 2 – Características de Projetos ERP
2.3 Métodos Ágeis
Os métodos de desenvolvimento ágeis foram popularizados em 1999 com o
Manifesto Ágil (BECK et al., 1999), tendo como enfoque a priorização de quatro
aspectos no desenvolvimento de software:
Indivíduos e interação entre eles, mais que processos e ferramentas
Software em funcionamento, mais que documentação abrangente
Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos

Responder a mudanças, mais que seguir um plano fixo
Esses métodos têm se mostrado como uma possível resposta para a melhora na
velocidade de desenvolvimento de software e satisfação dos clientes (DYBA &
DINGSOYR, 2008), o que vem de encontro aos problemas levantados por
Kronbichler et al. (2009) de que projetos ERP só atendem à necessidade dos
clientes e não atrasam em 15% dos casos.
Desde 1999, vários estudos como organização de times (MOE et al., 2009) e testes
(ERDOGMUS et al., 2005; JANZEN & SAIEDIAN, 2005), frameworks como Scrum e
XP (BECK et al., 1999), e técnicas foram publicados sobre o tema. Estes estudos
mostram mudanças na mentalidade e ações dos times de desenvolvimento de
software, onde a chave é o teste contínuo do software e desenvolvimento iterativo.
Isso é importante para esta dissertação, pois será verificada essa mudança de
comportamento trazida pelos métodos ágeis e seu impacto positivo ou negativo nos
projetos ERP. Dingsøyr menciona que como trabalhos futuros é necessário observar
projetos ágeis em projetos de produção, para melhor detalhamento dos resultados
atingidos e técnicas utilizadas nas empresas através dos métodos ágeis.
Finalmente, o artigo de Gren et al. (2016) traz 8 práticas que podem ser observadas
em projetos ágeis, e essas serão as práticas que serão usadas por esta dissertação,
observando se elas foram aplicadas nas empresas objetos deste estudo de caso:
planejamento de iteração, desenvolvimento iterativo, integração e teste contínuo,
reuniões Stand Up, engajamento do cliente, testes do cliente, retrospectivas e
collocation (conceito de ter todo o time no mesmo lugar físico).
Essas práticas são baseadas em estudo e observação de várias aplicações de
métodos ágeis em projetos de desenvolvimento de software. Existe uma priorização
e análise de cada uma das práticas, mostrando que as três de maior importância
para que se tenham os benefícios de agilidade, como satisfação do cliente e
velocidade na execução, são: desenvolvimento iterativo, testes integrados e
collocation. O alinhamento e confronto dessas técnicas, com os fatores de sucesso
em projetos de sistemas ERP descritos no tópico 2.2, serão o embasamento para
relacionar as duas áreas de estudo.

2.4 Trabalhos Relacionados
Existem poucos artigos diretamente relacionados ao tema de métodos ágeis e ERP
(CARVALHO et al., 2009). Foram encontrados seis artigos relevantes ao tema
através das buscas pelas palavras chaves Agile, Software, ERP e Larga Escala,
utilizando o Google Scholar, IEEE e ACM como fonte de pesquisa em datas entre 15
de agosto de 2016 a 12 de outubro de 2017. As Strings de busca utilizadas estão
abaixo:
Google Scholar “Agile+ERP”
Google Scholar “Agile+ERP+Software”
Google Scholar “Agile+ERP+Large Scale”
IEEE “Implementing ERP with Agile”
IEEE “Agile+ERP”
IEE “Agile Implementation ERP”
ACM “Agile and ERP”
ACM “Implementing Agile with ERP”
ACM “ERP and Agile”
É importante destacar que por várias vezes a palavra agilidade junto com o termo
ERP se refere à agilidade de processos de manufatura e distribuição de produtos, e
não aos métodos ágeis de desenvolvimento de software, e esse foi um critério de
exclusão, artigos que falavam de agilidade de manufatura foram excluídos. Outro
critério de exclusão foram artigos que tinham conteúdo de agilidade, mas não de
ERP. Os artigos relevantes para essa dissertação são destacados abaixo:
O artigo de Alleman (2002) é o mais antigo na área e mais citado por outros autores.
O artigo inicia com a contextualização de quais são as diferenças entre um projeto
de software ERP em relação a outros tipos de projetos. Esses projetos começaram a
existir em 1990 e a primeira grande diferença é a aderência e conexão direta do
software com os processos operacionais da empresa, tais como produção,
distribuição e finanças. Por ser um software tão grande, complexo e tocar
diretamente o Core Business, as empresas geralmente optam por comprar um
software pronto, ao invés de criar um software desde zero. Isso traz a segunda

grande diferença, as empresas tendem a não alterar o software, já que isso traria
outra complexidade ao projeto, e então a grande mudança passa a ser nos próprios
processos da empresa, que precisam ser adaptados ao produto adquirido. A última
grande diferença citada é a mudança de arquitetura da empresa, ela passa a atuar
em quatro grandes áreas que tem interconexão: Dados, Processos Empresariais,
Processos Operacionais e Sistemas.
Tendo descrito as diferenças de um projeto ERP, Alleman aponta que esses tipos de
projetos tendem a ser muito longos e muito dinâmicos, já que pela questão
competitiva, as empresas estão reinventando seus processos periodicamente, e por
fim uma questão de muitos Stakeholders envolvidos, já que esses projetos tocam
todas as áreas da empresa. Com essas características, Alleman compara os
Métodos de desenvolvimento em Cascata e Ágil, para apontar qual seria mais
adequado para esses tipos de projetos.
Enquanto o método cascata é robusto e apontado para projetos longos, ele
historicamente teve sucesso em somente 48% dos casos (sem atraso e atendendo
aos requisitos). Além disso, esse processo prevê que os requisitos são conhecidos
antecipadamente nas primeiras fases do projeto, e que não mudem nas fases
subsequentes, e Alleman argumenta que um projeto ERP não é assim.
Já para ágil, Alleman comenta que a complexidade e desconhecimento de um
projeto ERP é justamente o ponto que o ágil pode ajudar, para que as incertezas
sejam resolvidas durante o projeto, e não somente de antemão. Outro ponto
apontado é que, como existem muitos Stakeholders, o ágil traz também a cultura de
comunicação e proximidade dos stakeholders em todos os rituais do projeto,
ajudando a decisão sobre prioridade e funcionalidade que os requisitos devem
seguir.
Com esses argumentos, Alleman descreve que o ágil deve ser sim usado em
projetos desse tipo, e aponta os pilares e áreas ágeis que se deve ter em conta.
Entre eles, alguns mais relevantes para o presente trabalho são descritos abaixo:
Simplicidade: Sempre manter o MVP (Minimum Viable Product) e buscar alterar o
mínimo possível o produto, sempre aderir os processos da empresa ao que já temos
pronto no produto ERP.

Aceitar Mudanças: Como é um projeto muito complexo e diretamente ligado ao
Core Business da empresa, mudanças vão ser necessárias algumas vezes. Analise
essas mudanças e as faça o antes possível no projeto.
Mudança Incremental: Separar a complexidade em pedaços menores, para
aumentar o foco. Desacoplar o processo para focar em partes do processo, e
posteriormente juntar no processo final.
Feedbacks rápidos: Ter os stakeholders sempre próximos e participando dos
rituais, para sempre validar os requisitos e qualidade das entregas.
Finalmente, com os pilares descritos, Alleman lista os fatores de sucesso de um
projeto ERP utilizando Agile, como sendo: Suporte dos Gestores da Empresa,
Pontos Focais no Projeto, Gerenciamento de Expectativa, Relacionamento com o
Provedor, Uso das Ferramentas do Provedor, Recursos Dedicados, Gerenciamento
de Mudança, Comunicação entre todos, Cooperação entre todos e Suporte do
Provedor.
O segundo artigo mais citado é de Meszaros et al. (2007), que descreve com
detalhes uma alteração na abordagem da empresa que estava aplicando sistemas
ERP com código direto tais como Java e .NET e decide então mudar para a
utilização do produto SAP. O artigo apresenta também o conceito de Product Based
Development, no qual o maior foco é instalar e adaptar um produto de software já
existente. O artigo lista problemas e qualidades específicas do produto SAP sob a
perspectiva de métodos ágeis, tais como a necessidade de profissionais com
conhecimento muito específico no produto e a baixa aderência às ferramentas de
automatização de testes e controle de versionamento de código, pontos chave para
um ambiente ágil segundo o livro Dev Ops (2013). A figura de arquiteto de sistema
também é um problema no SAP já que profissionais com conhecimento gerais de
integração do sistema são poucos no mercado. Finalmente, um obstáculo também
enfrentado foi o problema de comunicação entre os integrantes do time, já que
profissionais do produto SAP tem jargões e termos muito específicos do produto
enquanto o cliente de negócio tem seus termos mais ligados aos processos da
empresa.
Apesar dos problemas descritos, os autores conseguiram programar e estudar um
caso de desenvolvimento de sistemas ERP de baixa escala com métodos ágeis com

as seguintes técnicas: contratar profissionais especialistas e não generalistas, criar
um ambiente propício para desenvolvimento em pares fazendo um servidor para a
linguagem de programação do produto SAP (Advanced Business Application
Programming ABAP) cliente-side e focando em poucas alterações de código e mais
adaptação dos processos da empresa, além de fazer tudo isso com Sprints
pequenos e ter opinião constante dos stakeholders. Estas técnicas complementam o
artigo de Alleman (2002) e trazem esses conceitos mais técnicos de como preparar
o ambiente para programação em pares, o que é de grande valia prática para o
estudo de caso proposto nessa dissertação já que poderemos ver se estas técnicas
práticas são aplicáveis em ERP de larga escala e tem o mesmo fator de sucesso.
Garcia et al. (2012) fazem uma análise dos diferentes tipos de processos de
desenvolvimento de software. O artigo traz os detalhes dos times ágeis, as
composições e papéis que são importantes como sendo: Product Owner que esteja
com foco em 100% de seu tempo ao projeto e no início priorize as pequenas
funcionalidades que tragam mais valor ao negócio, um líder de processo de negócio
que continue na operação e aprove as decisões do Product Owner, um Scrum
Master que deve ser certificado nos conceitos ágeis e manter o processo
funcionando em tal filosofia e o time Scrum. Garcia conclui que é possível ter
desenvolvimento de sistemas ERP utilizando métodos ágeis após fazer um estudo
de caso com um time de 7 pessoas e ter sucesso neste projeto. Os conceitos sobre
o time ágil descritos por Garcia funcionaram bem para projetos de baixa escala, mas
não parecem suficientes nem em número nem em posições para projetos ERP que
tem seu grau de complexidade muito mais elevado.
O artigo de Estellés et al. (2010) define o conceito de software ERP como sendo um
sistema de integração de vários módulos relacionados diretamente a processos de
negócio. Menciona então principais problemas de se utilizar gestão de projeto
cascata, tais como os testes que são tardios no processo, mudanças que não são
bem aceitas e a existência de uma dependência muito grande do software ser
estável. Define duas técnicas ágeis importantes para projetos ERP que não são
mencionadas no artigo de Gren et al. (2016): revisão de código por pares e ter times
ágeis pequenos, tendo vários times se necessário. Estellés então adapta o processo
de

desenvolvimento

XP

que

originalmente

possuí

5

fases

(Exploração,

Planejamento, Iterações da Release, Testes e Manutenção) adicionando uma fase

antes da exploração que ele chama de pré-exploração, onde através de entrevistas
e observação ele entende melhor o ambiente do projeto e os processos de negócio,
antes de efetivamente conversar com os stakeholders para tomar os requisitos.
Aplicando essa alteração, ele realiza um pequeno projeto de criação de ordens de
vendas tendo o total de 3 integrantes no projeto, e tem resultados positivos. Sugere
como trabalho futuro o estudo de caso em projetos de maior porte com mais de um
time participante. A inclusão da fase de pré-exploração parece fazer muito sentido
também em projetos de larga escala, para um melhor entendimento dos processos
de negócio onde o projeto será aplicado, isso será verificado no estudo de caso
dessa dissertação.
Com um foco em Product Driven Development, o artigo de Jovicic et al. (2012)
analisa especificamente o produto ERP Microsoft Dynamics, detalhando como esse
produto se integra com as técnicas ágeis de testes integrados, automatizados e de
unidade. O artigo é técnico e traz detalhes, a partir de um estudo de caso,
mostrando como a integração contínua e versionamento (SATO, 2013) são atingidas
utilizando este produto, que é basicamente através da ferramenta de versionamento
e teste automatizado do próprio produto, uma solução puramente técnica. Cita a
necessidade de personalização pontual do produto e que esse não deve ser o foco
de projetos ERP, mas quando necessária, a personalização pode usar técnicas
ágeis. Menciona a necessidade de outras análises sobre ágil e ERP que não sejam
sob o ponto de vista técnico. Nesse contexto, será verificada a necessidade de
ferramentas de automatização de testes e versionamento de código em projetos
ERP de larga escala e quais os benefícios das mesmas durante os estudos de caso
dessa dissertação.
Carvalho et al. (2009) traz um estudo completo em relação a técnicas dos métodos
ágeis e como elas se comportam em projetos ERP, tais como Test Development
Driven (TDD), Emergent Design (ED), Expressive Code (EC), desenvolvimento
iterativo e integração contínua. Finalmente o artigo detalha limitações no uso de ágil
em projetos ERP sob os pontos de vista cultural, técnico e linguagem própria do
mundo ERP. Analisa pilares do ágil e cita como devem se comportar no ERP, tais
como usar o TDD dentro de cada Sprint e a arquitetura não deve somente emergir,
mas uma arquitetura inicial é necessária a esse tipo de projeto. Sugere como

trabalho futuro a análise da aplicação ágil em outros estudos de caso para trazer
mais dados sobre a intersecção de ágil e ERP.
2.5 Conclusão
Com os detalhes descritos nos tópicos anteriores sobre características específicas
de projetos ERP, seus principais fatores de sucesso e os pilares para
desenvolvimento Ágil, é possível fazer um mapa de intersecção dos conceitos e
técnicas, apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 – Matriz de Relacionamento entre ERP e Ágil
A Tabela 3 é então uma análise de intersecção entre os fatores de sucesso e
características de projetos ERP e as técnicas ágeis de devem ajudar a atingir esses
fatores de sucesso. Pode-se observar que os temas têm alta intersecção no que diz
respeito a processos de negócio, engajamentos dos clientes e trabalho em equipe, e
pouca intersecção na característica de projetos ERP terem pouco código envolvido e
ser a aplicação de um produto pronto, e não um desenvolvimento caseiro (o que
demanda a adaptação dos processos de negócio ao software).
Em relação aos temas tratados pelos artigos apresentados na Seção 4.4 e por essa
dissertação, podem-se observar as intersecções descritas na Tabela 4.

Tabela 4 – Estado da arte e assuntos abordados
Pode-se observar na Tabela 4 que nenhum dos artigos encontrados no estado da
arte possuem uma análise em projetos ERP de larga escala. Enquanto a Tabela 3
representa importantes intersecções de técnicas ágeis que parecem abordar as
características específicas de projetos ERP e também são direcionadas aos fatores
de sucesso desses projetos, os artigos encontraram só comprovaram isso em
projetos ERP de baixa escala, nenhum de larga escala.
Com os dados das duas tabelas, pode-se então observar a necessidade de estudos
para análise do comportamento de métodos ágeis, sob a visão de gestão de projeto
de software, em projetos ERP de larga escala. Essa dissertação buscou então
analisar 4 projetos de larga escala e um de baixa escala para comparar os
resultados e isolar resultados relativos ao tamanho dos projetos e resultados que se
aplicaram a todos os 5 projetos, independentemente do tamanho.
Alleman (2002) descreve que somente 48% dos casos de projetos ERP utilizando
métodos cascata tem sucesso nos fatores de satisfação do cliente e entrega no
prazo, e afirma que métodos ágeis trariam mais benefícios a esse tipo de projeto.
Entretanto ele não apresenta estudos de casos para observar sua hipótese.
Meszaros et al. (2007), Garcia et al. (2012), Estellés et al. (2010) e Jovicic et al.
(2012) trazem então estudos de casos, mas todos eles em projetos ERP de pequena
escala, projetos pequenos com cerca de 5 a 10 integrantes.

Meszaros et al. (2007) observa que projetos ERP de pequena escala melhoraram
muito seus fatores de entrega. A aplicação de técnicas ágeis aproxima os
stakeholders do projeto, e a entrega iterativa apresenta pequenas partes do projeto
funcionando, para que possam ser validados o quanto antes. Será verificada se tal
melhora também acontece em ERPs de larga escala.
Entretanto, Estellés et al. (2010), ao passo que também observa que as aplicações
de métodos ágeis melhoram projetos ERP, ele afirma e comprova através de um
estudo de caso que, métodos ágeis precisam sofrer alterações para serem
aderentes a projetos ERP de baixa escala. Será verificado se tais adaptações
também ocorrem em projetos de larga escala.
Garcia et al. (2012) compõe um time ágil com número de integrantes e papéis
claros, e adapta um time regular para conter alguns papéis fundamentais para
projetos ERP, tal como arquiteto de integração ERP. Ele comprova que esse time é
efetivo em um projeto ERP de pequena escala em seu estudo de caso, mas não
apresenta dados que demonstrem se tal estrutura também seria aplicada a projetos
ERP de largar escala, ou mesmo se times ágeis seriam efetivos. Parece que tal time
e tais papéis seriam sim efetivos em projetos de larga escala, já que tais projetos
possuem vários times trabalhando em sub processos da empresa.
Finalmente, Jovicic et al. (2012) e Carvalho et al. (2009) focam seus artigos nas
técnicas ágeis TDD, BDD, XP e também ferramentas de automação de testes, e
confrontaram tais técnicas e práticas com projetos ERP de baixa escala. Jovicic
demonstra através de um estudo de caso que é importante ter ferramentas de
automação, já Carvalho não apresenta nenhum estudo de caso. Tais técnicas
parecem ser também efetivas em projetos de larga escala, já que tais projetos
possuem, por exemplo, inúmeros processos a serem testados, chegando a dezenas
de processos de negócios financeiros, de vendas e de Supply Chain, e a automação
de testes desses processos parece ser fundamental para acelerar o projeto.
Entretanto, não foram encontrados artigos que observem tais ferramentas e técnicas
em projetos de tais características.
Essa dissertação observou tais conceitos e aplicações de técnicas ágeis em um
projeto ERP de larga escala, comparando os resultados do projeto antes da
aplicação das técnicas e depois da aplicação das técnicas. Dois fatores foram
observados: Reportagem de problemas em produção e Entrega no Prazo, para

determinar se a aplicação de técnicas ágeis, assim como apresentadas pelos
autores pesquisados, foram também efetivas em projetos ERP de larga escala. Foi
observada também a adaptação de técnicas ágeis para projetos de larga escala.

3 MÉTODO
3.1 Introdução
Nesta seção serão apresentadas as técnicas que foram utilizadas nesta dissertação,
técnicas do estudo de caso. Serão também apresentados os detalhes das empresas
estudadas e os detalhes para coleta e análise de dados.
3.2 Visão geral sobre Estudo de Caso
Ventura (2007) aponta o Estudo de Caso como a busca de informações específicas
em um caso isolado e contextualizado. Deve-se delimitar o caso a ser estudado, seu
contexto, seu ambiente e delimitar quais tipos de informação serão observadas
nesse contexto.
De acordo com o objetivo da investigação, pode-se definir um estudo de caso como
Intrínsico, quando se olha somente o caso individual buscando informações
isoladas, Instrumental quando se usa um caso específico para responder questões
mais abrangentes e Coletivo quando se busca integrar o caso em questão a outros
estudos de casos. Neste contexto, esta dissertação descreveu um estudo de caso
Intrínsico, com o objetivo de utilizar cinco casos semelhantes de aplicação de
técnicas ágeis em Projetos ERP de larga escala e baixa escala para responder
questões de aplicação de técnicas ágeis isoladas a estes dois casos. As questões
foram: Q1: Existiram características dos projetos que dificultaram a aplicação de
técnicas ágeis? Q2: Foi possível aplicar as técnicas ágeis nos projetos? Q3: Quais
adaptações as técnicas sofreram? Q4: Aplicar as Técnicas Ágeis trouxe benefícios
para esses projetos, tais como menores atrasos e menos problemas em produção?
Segundo Gil (1995) o estudo de caso não obedece um roteiro rígido para sua
execução, porém é possível definir quatro etapas para organização do estudo, como
sendo: a) delimitação da unidade-caso; b) coleta de dados; c) seleção, análise e
interpretação dos dados; d) elaboração do relatório.
O passo A é a delimitação do caso em questão, buscando tomar a decisão de
acordo com os critérios relevantes para o estudo que se deseja executar e as
perguntas que se quer responder. O passo B é um conjunto de técnicas aplicadas
para levantamento de dados, tendo como mais comuns as entrevistas formais ou
informais, os questionários com perguntas fechadas, a observação, análise de

documentos e de conteúdo. A fase C é coordenada de forma ao autor analisar os
dados de acordo com os critérios pré-estabelecidos, sempre buscando uma amostra
abrangente, já que a mesma permite a geração de afirmações mais genéricas no
contexto do caso, desde que sempre fique claro que qualquer afirmação deve ser
feita para o objeto de estudo específico e contextualizado, já que um caso pode ser
pouco para generalizar afirmações em questões mais abrangentes. A última etapa
trata-se de exportar os dados coletados, aplicando as análises pré-estabelecidas,
para tirar as conclusões que se buscam, sempre obedecendo o contexto e o caso
isolado.
Estudos de casos ajudam a responder perguntas mais específicas e servem como
uma base ideal para estudos empíricos e experimentos futuros, também são ideais
para pesquisadores individuais. Estudos de casos também são adequados para
pesquisas comparativas. Por esses motivos, decidiu-se utilizar o estudo de caso
como método para os estudos desta dissertação. Em um dos projetos escolhidos, o
autor desta dissertação fez parte ativa do projeto sendo Scrum Master e também
Release Train Engineer, o que levantou a possibilidade de se utilizar o método de
Pesquisa Ação como ferramenta para essa dissertação. Entretanto, como as
análises e questionários se deram depois da conclusão da fase escolhida do projeto,
o autor não teve nenhuma ação durante o estudo de caso para modificar os
resultados do projeto, já que o mesmo já havia finalizado, desta maneira, decidiu-se
utilizar o estudo de caso como a ferramenta para esta dissertação.
A seção 4.2 e 4.3 descrevem as empresas e projetos escolhidos para este estudo de
caso, tratando do passo A do Estudo de Caso, ou seja, delimitar o caso a ser
estudado. O tópico 3.3 detalha as técnicas que foram utilizadas para o passo B,
coleta de dados. Os resultados do passo B estão consolidados na sessão 4.4. O
tópico 3.4 estabelece as técnicas e detalhes de como os dados foram analisados
para responder as perguntas levantadas por esta dissertação. A seleção e análise
dos dados estão descritos na sessão 5 desta dissertação.
3.3 Técnicas para Coletas de Dados
Aqui são detalhadas as técnicas de questionários e entrevistas que foram utilizadas
para a coleta de dados nos projetos objetos deste estudo.

3.3.1 Questionário Características de Projeto ERP
Ao analisar os projetos, precisa-se entender quais das características listadas como
específicas dos projetos ERP se aplicaram a esses projetos, para então estabelecer
o tipo de ambiente e projeto que está sendo utilizado como objeto do estudo de
caso. Para tal, foi criado o questionário de Características de Projeto ERP que usa
como base as características levantadas no estado da arte para criar o formulário de
questões apresentado na Tabela 5. Abaixo o exemplo do cabeçalho utilizado no
questionário.
Questionário Características Projetos ERP
Nome:
Papel:
Resumo de atividades:
Projeto:
Responda abaixo se as características são presentes em seu projeto, colocando
comentários sobre as mesmas. Qualquer outra característica que veja como
específica de seu projeto, lançar no campo Outros.
Característica

Sumário

Presente
em Seu
Projeto?
(Sim/Não)

Implementação

Instalação de um produto
pronto, sem
desenvolvimento de código
ou configuração.

Dependência do Como se trata de instalar
Provedor

um produto de prateleira,
existe uma grande
dependência em mão de
obra, geralmente do
fornecedor, que conheça o

Comentários

produto em questão.
Mudança

O produto ERP traz

Organizacional

consigo várias melhores
práticas de processos
Supply Chain, e a empresa
precisa então se adaptar
aos novos processos.

Integração entre Os sistemas tocam vários
Setores

setores organizacionais,
tais como Finanças,
Vendas, Logística,
Regulatório, e os mesmos
precisam se integrar e se
adaptar aos novos
processos.

Longo Tempo

Já que causa uma
adaptação na empresa,
geralmente leva-se tempo
para a implementação toda
ocorrer e também a
empresa se adaptar ao
novo Software.

Outros
Tabela 5 – Modelo de Questionário sobre Características Ágeis
3.3.2 Questionário Fatores de Sucesso
Outros dados a serem coletado são os fatores de sucesso. A coleta será feita para
as fases do projeto que não aplicavam técnicas ágeis, e também para as fases do
projeto que sim aplicavam técnicas ágeis, de modo a comparar o resultado de
ambas as fases e responder a quarta pergunta dessa dissertação, se de fato as
técnicas trouxeram benefícios. A técnica utilizada é questionário, que irá seguir o
modelo abaixo:

Este questionário é utilizado para a coleta dos fatores de sucesso do sistema
entregue a partir de duas métricas:
1. Entrega no prazo previsto de término do projeto
Identificar a data prevista de entrega do projeto, estabelecida no início do
desenvolvimento e a data final de entrega.
2. Quantidade de Problemas reportados durante primeiro mês de uso
Número total de problemas reportados, com seus respectivos graus de
gravidade.
Este questionário não irá estabelecer se a entrega teve resultado satisfatório ou não,
mas sim será usado como base para comparação entre as diferentes fases dos
projetos.
Fase do projeto:
Escopo:
Data Início:
Data Prevista de Fim:
Data de entrega:
Problemas Reportados:
Comentários dos Clientes:
3.3.3 Questionário de Técnicas Ágeis
Este questionário lista 8 técnicas ágeis consolidadas no artigo de Gren et. al. (2016),
onde ele junta a pesquisa de Williams (2012) realizada em 326 parceiros que
aplicaram técnicas ágeis na Europa e América do Norte e o estudo de So and Scholl
(2009) que analisa as técnicas aplicadas em 55 diferentes projetos ao redor de 15
países (América, Europa e Ásia). O artigo então lista tais técnicas como as 8
principais técnicas ágeis aplicadas em projetos atualmente.
Abaixo o resumo das 8 técnicas e o que cada uma significa.
Plano Iterativo: Resume-se em duas fases. Na primeira, se listam todos os
requisitos dos clientes em forma de User Stories. Na segunda, junto com clientes e
time técnico, define-se o tamanho de cada User Story e também se define a
prioridade para tratar cada uma, em diferentes ciclos, denominadas iterações.

Desenvolvimento Iterativo: Entrega de pequenas partes do sistema, funcionando,
em tempos iguais e inferiores a 30 dias. Desenvolvimento e teste contínuo em cada
iteração.
Integração e Teste contínuo: Todos os integrantes dos times sempre estarem
compartilhando seus resultados e trabalho com os outros integrantes, juntando as
partes para que funcionem como um só sistema e testando continuamente as partes
integradas.
Reunião Stand Up: Reuniões rápidas feitas em pé tendo todos os integrantes dos
times juntos, para prover a situação atual de cada tarefa, possíveis bloqueios a
continuidade da atividade e o que planejam fazer no dia.
Engajamento do cliente: Clientes disponíveis e participativos nas integrações, para
prover respostas a possíveis dúvidas e comentários sobre as partes do produto
entregue.
Testes do Cliente: Cliente disponível para testar as partes do produto entregue,
validando se cada parte atende à necessidade estabelecida e definida para ser
entregue em tal iteração.
Retrospectivas: Workshops ao final de cada iteração com todos os integrantes dos
times para entender que técnicas foram aplicadas de maneira a melhorar a
integração e quais práticas não trouxeram sucesso, para então decidir o que
continuar fazendo e o que parar de fazer nas próximas iterações.
Collocation:

Proximidade

física

de

todos

os

integrantes

do

time

de

desenvolvimento, para gerar colaboração rápida, prática e produtiva entre os
membros.
A Figura 2 representa um exemplo do questionário que foi aplicado.

Figura 2 – Modelo do Questionário de Técnicas Ágeis

Fonte: Elaborado pelo autor
3.3.4 Entrevista Desafios e Adaptações
Nesta entrevista foram coletados os comentários dos participantes dos projetos
referente aos desafios que eles tiveram para aplicar as técnicas ágeis e também
quais as adaptações que tiveram que fazer para poder resolver esses desafios.
Foram transcritos:
1. Desafios enfrentados
a. Desafio
b. Solução
2. Adaptação feita
Exemplo abaixo na imagem:

Figura 3 – Modelo de perguntas para Entrevistas

Fonte: Elaborado pelo autor
3.4 Estratégia para análise de Dados
Para os três questionários: Características de Projeto ERP, Técnicas Ágeis e
Fatores de Sucesso, as perguntas foram feitas de modo fechado. Por exemplo, o
questionário de características ágeis pergunta se as características estavam
presentes ou não no projeto, portanto a análise é booleana para confirmação da
característica. Fazendo a intersecção dos dados das características presentes nos
projetos e os desafios enfrentado coletados nas entrevistas, se responde à pergunta
1.
Q1: Existiram características dos projetos que dificultaram a aplicação de técnicas
ágeis?
Para as técnicas ágeis foi feita a pergunta se a técnica foi possível de ser aplicada
ou não, e, portanto, a análise é booleana, respondendo à pergunta 2.

Q2: Foi possível aplicar as técnicas ágeis nos projetos? O resultado desta pergunta
foi parcial ou total. Já que havia mais de um integrante por projeto respondendo aos
questionários, nem sempre 100% dos participantes confirmou que sim ou não, e,
portanto, em perguntas onde a resposta é dividida se considerou que a técnica foi
parcialmente aplicada. Para os dados coletados de Fatores de Sucesso antes da
aplicação de ágil e depois da aplicação de ágil, se pode comparar a melhoria nos
projetos em relação a entrega no prazo e também a quantidade de problemas
reportados em produção em relação ao Software. Foi analisada a data de entrega
planejada e a data de entrega final para responder sobre entrega no prazo. Já para
a qualidade, se analisou a quantidade de problemas reportados em produção
durante o primeiro mês de uso do sistema. Comparando, portanto, essa quantidade
entre a fase que não utilizou ágil e a fase que sim utilizou, se pode analisar a
melhoria de qualidade do projeto. Com os dados de entrega no prazo e diferença de
qualidade dos projetos, pode-se responder a quarta pergunta desta dissertação.
Q4: Aplicar as Técnicas Ágeis trouxe benefícios para esses projetos, tais como
menores atrasos e menos problemas em produção?
Para que se possa atribuir qualquer melhora ao uso do ágil, este deveria ser a única
diferença entre as duas fases do projeto. Ou seja, ter as mesmas pessoas
envolvidas, o mesmo escopo, o mesmo período e mesmo conhecimento dos
integrantes do projeto entre as duas fases. Isso não seria possível, já que as fases
no mínimo aconteceram em períodos diferentes. Na análise dos resultados, portanto
se deixou claro a diferença de contexto entre as duas fases para que se possa
analisar o quanto das alterações nos fatores de sucesso podem ser atribuídos ao
uso de práticas ágeis e o quanto são diferenças entre o contexto das fases.
Por fim, houve respostas a perguntas de conteúdo aberto, como por exemplo os
comentários nos questionários e as perguntas das entrevistas. Para analisar esses
dados e formar a consolidação para as respostas da dissertação, se utilizou da
técnica de Código Aberto (KHANDKAR 2009). Não se utilizou nenhuma ferramenta
para tal tarefa, o trabalho foi feito manual e utilizou o conceito de linha a linha. A
Tabela 6 representa uma amostragem dos dados analisados e os respectivos código
encontrados com suas devidas propriedades.

Código

Propriedade

Característica

Alto

Fonte

Comentário

Volume Questionário

Documentação

Características
projetos

ERP

Pergunta Outros

“Algo

que

não

conseguimos mudar
– com o ágil é que não
conseguimos
o

baixar

volume

de

documentos
entregar,

a

o

demanda

que
muito

trabalho

durante

o

projeto”
Característica

Alto

Volume Questionário

Documentação

Características
projetos

ERP

Pergunta Outros

“Apesar de que o ágil
diz que deveríamos
– focar

no

Software

funcionando, e não
na documentação, a
empresa

ainda

demanda

muitos

documentos

por

questões

de

compliance”
Característica
Adaptação

- Arquitetura
Complexa

Questionário

“Sempre precisamos

– Características

se atentar a como

Arquitetura Inicial projetos

ERP

Pergunta Outros

– todos os times irão
integrar suas User
Stories,

porque

o

SAP é um sistema
integrado

e

conexão entre

cada
os

módulos é sensível
[...]Precisa-se definir
uma

arquitetura

antes”
Característica

Pessoas
Negócio

do Questionário
Características
projetos

ERP

Pergunta Outros

“Precisamos

de

pessoas do negócio
– que

realmente

saibam o que estão
fazendo, então são
pessoas com longos
anos de casa e que
geralmente são muito
importantes para a
operação”

Desafio

Times

Entrevistas

Especialistas

Desafios

– “Um problema que
tivemos é que os
consultores

só

conhecem uma parte
do sistema e não
querem
tampouco

exercer
outras

funções”
Desafio

Times

Entrevistas

Especialistas

Desafios

– “O

time

conhece

somente um módulo
do SAP, tentamos ter
time

com

pessoas

multifuncionais,
mas

não

houve

maneira já que no
mundo SAP é assim,
se
somente

conhece
um

módulo [...]”
Desafio

Stand Up

Entrevistas
Desafios

– “Tínhamos cerca de
60 pessoas no time

de finanças, não era
possível fazer uma
reunião de somente
15

minutos,

tampouco em pé”
Adaptação

Múltiplos
Lives

Go Entrevistas
Adaptações

– “Não é possível no
projeto onde se está
trocando
sistema

todo
de

o

Supply

Chain fazer vários
Go Lives, então ao
final,

tivemos

somente um Go Live
no

projeto,

entregando
realmente
somente

o

valor

no

final.

Fizemos

essa

adaptação,

mas

ainda

usando

técnicas ágeis no
desenvolvimento
[...]”
Tabela 6 – Amostragem de códigos extraídos com técnica de Código Aberto
Com os dados das entrevistas, consolidados e analisados com a técnica de Código
Aberto, se respondeu à pergunta 3:
Q3: Houve adaptações que foram necessárias a se aplicar nas técnicas ágeis para
que pudessem ser aplicadas aos projetos?
3.5 Conclusão
Nesta seção foi apresentado o método de pesquisa adotado nesta dissertação
(Estudo de Caso) e os motivos desta escolha, além dos passos adotados pela

dissertação e seus detalhes. Foram também detalhadas as técnicas para coleta de
dados, sendo 3 questionários e 1 entrevista.
Finalmente, se descreveu como foram feitas as análises dos dados. Algumas das
perguntas foram de característica fechada e foram analisadas de forma booleana,
outras perguntas foram de característica aberta e se utilizou técnicas de código
aberto para a análise.

4 ESTUDO DE CASO
4.1 Introdução
Este capítulo apresenta os detalhes do estudo de caso para o Passo A (Identificação
do Caso) e também traz detalhes do Passo B (Coleta de Dados). As seções 4.2 e
4.3 tratam do passo A do estudo de caso que foi identificar quais empresas e
projetos foram usados para responder as análises desta dissertação. A seção 4.4
trata dos dados coletados através dos questionários e entrevistas.
4.2 Passo A - Empresas participantes
A primeira empresa escolhida é uma multinacional farmacêutica, como mais de 100
anos de presença no Brasil, tendo cerca de 5 mil funcionários entre as cidades de
São Paulo e São José dos Campos. A empresa possuí um alto grau burocrático por
ter como negócio a venda de medicamentos e produtos médicos, o que tem um alto
rigor nos órgãos governamentais de regulação referente à saúde, demandando
então vários documentos e requisitos não funcionais para sistemas de informação
utilizados pela empresa. A empresa também apresenta um alto modelo hierárquico,
que demanda sempre aprovação em diversos níveis para os projetos e mudanças. A
estrutura da empresa relevante para esta dissertação está descrita na Tabela 7.
Setor

Interage com

Responsabilidade

Business CLS

Todos

Equipe que trabalha diretamente
com

produção,

produtos

(Matéria

compra
prima

de
e

importação de produtos acabados
de filiais) e entrega de produtos.
Business Commercial

Todos

Equipe responsável pela estratégia
e negociação de vendas com os
clientes da empresa farmacêutica
e responsável por definir a diretriz
dos outros setores de modo a
atender as metas financeiras de
vendas.

Business Finance

Todos

Equipe responsável por todos os
processos

financeiros,

como

contas a pagar, a receber e
impostos.

Pagamentos

funcionários,

de

pagamentos

de

produtos indiretos e ativos fixos.
Business Plan

AS e Business CLS

Equipe responsável por planejar
as

compras

matérias

da

empresa,

primas

e

de

também

produtos acabados.
Business Quality

AS e Business CLS

Equipe responsável por garantir as
regras de qualidade de produtos
na fabricação, compra e venda.

Application Services

Todos

(AS)

Equipe responsável por todos os
Softwares comprados, alterados e
desenvolvidos

utilizados

pela

empresa.
Global Infrastructure

AS

Services

Equipe

responsável

pela

infraestrutura de tecnologia da
empresa, como telefonia, internet
e intranet e hardware no geral.

Business Unit IT

Todos

Equipe
intermediar

responsável
os

requisitos

por
de

software entre a equipe do AS e as
equipes de Business.
Tabela 7 – Setores da empresa farmacêutica relevante a essa dissertação
O principal motivo para escolha dessa empresa é o fato de há dois anos a empresa
ter escolhido mudar os métodos de desenvolvimento de software para buscar
melhores resultados nos projetos entregues. O principal método utilizado
anteriormente era o Waterfall e os métodos adotados há dois anos foram os
métodos ágeis. Essa mudança nos paradigmas de desenvolvimento se deram no

setor responsável por desenvolvimento de softwares da empresa conhecido como
Application Services, e se deu no desenvolvimento de websites, aplicativos para
celulares e também desenvolvimento de sistemas ERP. Esse setor Application
Services é um setor centralizado para atendimento de aplicação e desenvolvimento
de software ao redor do mundo. Essa empresa será citada nesta dissertação como
Empresa Farmacêutica. O segundo motivo para escolha dessa empresa é que o
autor desta dissertação é funcionário da empresa, o que dá acesso mais fácil a
coletar os dados e analisar as informações para responder as perguntas desta
dissertação.
A segunda empresa escolhida é uma multinacional de eletrônicos para consumo de
clientes finais e também médicos, já atuante no Brasil há 86 anos. Esta empresa tem
alto grau hierárquico, principalmente por ser holandesa e ter seus produtos
regulados pela FDA, órgão americano de regulamentação de bens de consumo. A
empresa possui um setor chamado de Quality Officer, que é responsável por revisar
toda a documentação criada junto com os desenvolvimentos em seus produtos ERP.
A estrutura da Empresa relevante para esta dissertação está descrita na Tabela 8.
Setor

Interage com

Responsabilidade

Fiscal

Todos

Equipe responsável por todos os
processos

financeiros,

como

contas a pagar, a receber e
impostos.

Pagamentos

funcionários,

pagamentos

de
de

produtos indiretos e ativos fixos.
Time Global

Todos

Equipe fisicamente presente nos
Estados Unidos, responsável por
assegurar que todos os projetos
implementados ao redor do mundo
seguem um único template global,
garantindo

a

padronização

de

sistemas de computadores.
Delivery Center

Todos

Equipe

de

7

integrantes

responsável por coletar requisitos,

desenvolver, testar e implementar
os requisitos de legislação local do
Brasil.
Tabela 8 – Setores da Empresa de Eletrônicos
O motivo para escolha dessa empresa foi o fato de ser uma multinacional que já
está aplicando o Ágil em grandes projetos ERP. A empresa também possui um tipo
de negócio bem diferente da primeira empresa, o que ajuda a diversificar os objetos
de estudo desta dissertação. Um último motivo é que a empresa possui um sistema
de baixa escala, com 7 integrantes, ajudando então a analisar ambos projetos de
larga escala e de baixa escala para poder isolar características e adaptações
específicas pelo tamanho dos projetos e quais independem do tamanho.
4.3 Passo A - Projetos Escolhidos
4.3.1 Projetos na Empresa Farmacêutica
Foram escolhidos dois projetos na Empresa Farmacêutica, o Back to Basics e o
Concourse Brasil.
O projeto Back to Basics se trata da aplicação de um template Global de ERP em
12 países da América Latina, sendo utilizado por cerca de 1200 usuários nessa
região. O principal objetivo do projeto foi trazer uma solução para tratamento de
operações de Supply Chain nas áreas de Finanças, Planejamento, Compras,
Logística, Interação com o Cliente, Regulatório e Comercial, automatizando esses
processos através do produto SAP. Alguns processos automatizados são por
exemplos a entrada de uma ordem de vendas até o faturamento, o fechamento
contábil mensal e trimestral, o planejamento de compra de produtos acabados e
matérias primas e finalmente a produção dos produtos acabados. Esse projeto foi
dividido em duas grandes fases, listadas na Tabela 9.
Fase
1 - Canvas

Inicio
Abril 2012

Fim
Outubro 2014

Escopo
Aplicação do template global
para os países México e
Brasil, companhias Medical e
Pharma.

2

–

North

South

and Agosto 2015

Region

Novembro

Aplicação do template global

2017

para

(NRSR)

os

Porto

países
Rico,

Argentina,

Panamá,
Equador,

Chile,

Uruguai,

Colômbia, Peru, Costa Rica,
Venezuela,

companhias

Medical e Pharma.
Tabela 9 – Fases do Projeto Back to Basics
Esse projeto teve interação com todas as organizações da empresa Farmacêutica
listadas na Tabela 7 (Business CLS, Comercial, Finance, Plan, Quality, Application
Services (AS), Global Infrastructure Services e Business Unit IT). Um total de 240
pessoas participaram desse projeto, vindo de todas essas 9 organizações. Essas
pessoas foram divididas em 10 times descritos na Tabela 10.
Time
Release Team

Estrutura
1 Agile Coach
1 Product Owner
13 Analysts
18 PMO
4 Secutiry
4 Compliance
3 Desenvolvedor

Comentário
Time responsável por coordenar os outros
times e também entregar documentos e
atividades gerais.
Principal foco em Timeline, Budget e
Qualidade do projeto. Responsável por
garantir que todos os times estão
trabalhando de forma homogênea, da
perspectiva técnica e de métodos de
desenvolvimento/implementação.
Time responsável por entrega de
funcionalidades relacionadas a Logística e
Vendas, tais como o processo de ordem
de vendas. É um time que utiliza o
framework Scrum.

Deliver

1 Product Owner
1 Scrum Master
16 Analysts
2 PMO
11 Business SME
7 Desenvolvedor

Finance

1 Product Owner
1 Scrum Master
17 Analysts
2 PMO
4 Business SME
10 Desenvolvedor

Time responsável por entrega de
funcionalidades relacionadas a Finanças,
tais como o processo de fecho financeiro.
É um time que utiliza o framework Scrum.

IM/WM

1 Product Owner
1 Scrum Master
6 Analysts
2 PMO
8 Business SME

Time responsável por entrega de
funcionalidades relacionadas a Depósito,
tais como o processo de inventário cíclico
de vendas. É um time que utiliza o
framework Scrum.

3 Desenvolvedor
myMediset

4 Analysts
1 Scrum Master

Plan/Source

1 Product Owner
1 Scrum Master
7 Analysts
1 PMO
8 Business SME
2 Desenvolvedor

QM

1 Product Owner
3 Analysts
7 Business SME
1 Desenvolvedor

Time responsável por entrega de
funcionalidade relacionadas a Vendas de
Kits de Cirurgias, tais como o processo de
empréstimo de Kit de cirurgia para coluna.
É um time que utiliza o framework Scrum.
Time responsável por entrega de
funcionalidade
relacionadas
a
Planejamento e Compras, tais como o
processo de compra de produtos
acabados. É um time que utiliza o
framework Scrum.

Time responsável por entrega de
funcionalidade relacionadas a Qualidade,
tais como o processo de restrição de lotes
que tem produtos com validade vencida. É
um time que utiliza o framework Scrum.
1 Environment &
Tools
Time responsável por garantir que as
Tools Manager
ferramentas utilizadas no projeto estejam
4 GRC COE Team aderentes as necessidades. As principais
1 TIDAL Resource ferramentas foram o Jira para controle de
2 Analysts
atividades, o Docspace para controle de
assinatura de documentos e o HP ALM
para automatização de testes de
regressão. Não foi um time que utilizou o
framework Scrum.
Master Data
1 Scrum Master
Time responsável pelas tarefas de
45 Analysts
conversão e carga de dados mestres no
sistema ERP, dados como Clientes,
Produtos e Provedores.
10 Analysts
Change
Time responsável pela preparação dos
1 Business SME
Management
usuários de negócio para os novos
processos trazidos pelo sistema. Esse
time teve atividades como treinamento dos
usuários, criação de manuais, negociação
sobre possíveis impactos nos processos.
Tabela 10 – Estrutura de Times do projeto Back to Basics
A localização dos integrantes do time se divide entre o Brasil, outros países da
região da América Latina e também em países como Estados Unidos e Índia,
conhecidos como o time Global. A Figura 4 ilustra a divisão dos times por
localização.

Figura 4 – Localização do time Back to Basics

Fonte: Elaborado pelo autor
A principal atividade do projeto foi apoiar a aderência do template que já existe a
nível global, para que o negócio esteja preparado para operar com os novos
processos automatizados. A maior parte das funcionalidades do sistema já estava
pronta, e só necessitavam extensão para os países, temos então uma
implementação e não um desenvolvimento de Software. Em média para todos os
países, 95% do sistema é somente implementado, e os outros 5% são
particularidades do sistema que precisam ser desenvolvidas por critérios e requisitos
locais do país em questão. Somente esses 5% apresentaram, portanto, alteração de
código fonte, utilizando a linguagem ABAP.
Os motivos para escolha deste projeto foram dois. O primeiro foi o fato do projeto ter
uma fase utilizando os métodos Waterfall e uma segunda Fase utilizando métodos
ágeis segundo a perspectiva da própria empresa, o que ajudou a comparar as duas
fases e as diferenças entre elas. O segundo motivo foi o acesso do autor desta
dissertação, já que o mesmo participou do projeto. Durante a dissertação o Autor
não aplicou interferências relacionadas ao estudo, somente observou os resultados
segundo os critérios de um Estudo de Caso.
O projeto Concourse Brasil tratou da adaptação de dois sistemas ERP já existentes
no Brasil para a aplicação de controle de números de rastreabilidade em
medicamentos. O principal objetivo do projeto foi aplicar os requisitos de regulação
da Anvisa onde qualquer remédio produzido por empresas farmacêuticas precisa
colocar um número especial nas caixas e ter visibilidade de onde a caixa se
encontra em cada passo da produção e venda. Os passos geralmente são a caixa

ainda estar na empresa, a caixa ter sido enviada para o cliente intermediário, chegou
no cliente intermediário, enviada para cliente final e em poder do cliente final. Esse
projeto foi dividido em duas grandes fases, listadas na Tabela 11.
Fase

Inicio

Fim

Escopo

1 – Implementação Fevereiro 2015

Dezembro

Aplicação do primeiro sistema

do AII

2015

do

template

global,

responsável por controlar a
informação

das

caixas

e

mudanças dos status dentro
do processo de Supply Chain.
Integração com o sistema
ERP SAP.
2 – Implementação Janeiro 2016

Janeiro

Aplicação do template Global

da rastreabilidade

2017

para a rastreabilidade das
caixas e também dentro do
sistema

ERP.

Sistema

responsável por capturar os
status

que

eram

então

enviados ao sistema AII.
Tabela 11 – Fases do Projeto Concourse
Esse projeto teve interação com os setores Regulatório, Logístico e Produção da
empresa. Um total de 60 pessoas participou do projeto, divididas entre os times
relacionados na Tabela 12.
Time
Time Scrum
Project One

Estrutura
1 Product Owner
1 Scrum Master
20 Analysts

Time Scrum
Back to Basics

1 Product Owner
1 Scrum Master

Comentário
Time responsável pelo desenvolvimento
e implementação das alterações dentro
do sistema Project One, template SAP da
filial de produtos para consumidores
finais da empresa farmacêutica. Time
responsável pela implementação do
template
existente,
alterações
e
adaptações para a legislação brasileira,
testes unitários, testes de integração,
testes formais e entrega final do produto.
Time responsável pelo desenvolvimento
e implementação das alterações dentro

20 Analysts

do sistema Project One, template SAP da
filial de produtos para médicos da
empresa farmacêutica. Time responsável
pela
implementação
do
template
existente, alterações e adaptações para
a legislação brasileira, testes unitários,
testes de integração, testes formais e
entrega final do produto.
Scrum Team AII 1 Product Owner
Time responsável pelo produto AII,
1 Scrum Master
sistema integrado ao ERP para controle
11 Analysts
de status das caixas no processo de
vendas. Time responsável por toda a
utilização, adaptação e integração a nível
Global.
Release Team
1 Agile Coach
Time responsável por coordenar os
1 Arquiteto
outros times e também entregar
1 Scrum of Scrums documentos e atividades gerais.
Principal foco em Timeline, Budget e
Qualidade do projeto. Responsável por
garantir que todos os times estão
trabalhando de forma homogênea, da
perspectiva técnica e de métodos de
desenvolvimento/implementação.
Tabela 12 – Estrutura de Times do projeto Concourse Brasil
Similar ao projeto Back to Basics, os times do projeto Concourse também estavam
localizados em mais de uma local, cerca de 80% do Brasil e 20% nos Estados
Unidos da América.
Neste projeto houve desenvolvimento de código para alteração do sistema ERP e de
requisitos que são específicos do Brasil. Entretanto, a funcionalidade de
rastreabilidade também possuía um

template global e funcionalidades já

desenvolvidas, e o projeto também teve parte de implementação. O percentual de
implementação sem alterações foi de 85% e de desenvolvimento somente de 15%.
Os dois principais motivos para utilização deste projeto nesta dissertação foi também
o fato de ter duas fases, uma utilizando ágil e outra não, e também por ser de fácil
acesso dos dados já que o projeto foi na mesma empresa onde o autor trabalha. O
autor, todavia, não teve nenhuma interação ou atuação no projeto, somente atuou
na coleta de dados com os integrantes do projeto.
4.3.2 Projetos na Empresa de Eletrônicos
Na empresa de Eletrônicos, foram analisados três projetos, que são tratados pelo
mesmo time de desenvolvimento e implementação. Os três projetos foram a

Migração ECC para SAP for Hanna, o Migração Microsiga R3 para ECC 6.0 e o
projeto contínuo de melhorias de localização Brasil pelo Delivery Center.
Os dois projetos de migração tratam de instalar e implementar uma nova versão do
sistema SAP para o Brasil e LATAM, atualizando o lado técnico e também alguns
processos de Supply Chain, projeto esse envolvendo os países Brasil, Argentina e
Chile, com duração total de 12 meses. O principal objetivo desses dois projetos foi
aderir a região da América do Sul ao template global de sistema ERP, trazendo
processos de Supply Chain globais para a região, tais como entrada de pedidos e
fechamento contábil. Por conta de todas as similaridades, os dois projetos serão
chamados daqui em diante de Migrações. Os dados coletados para ambos foram os
mesmos, características, técnicas, desafios e adaptações.
O projeto Delivery Center por sua vez é um projeto que não tem fim, é um processo
contínuo de tratamento de melhorias e novas legislações que o Brasil necessita
implementar em seu sistema ERP, tendo como principal objetivo garantir que o ERP
do Brasil esteja sempre aderente as legislações Brasileiras como SINIEF e Nota
Fiscal eletrônica.
Os projetos de migração tiveram duas fases, a primeira conhecida como Blue Print
onde através de várias reuniões, os times envolvidos coletaram os requisitos
referentes as mudanças necessárias no template global. Esses projetos tiveram um
alcance de cerca de 400 usuários somados nos três países citados, Brasil, Argentina
e Chile. Já o projeto Delivery Center é contínuo e tem seus ciclos sempre em um
mês, alcançando também cerca de 400 usuários dentro do Brasil.
O motivo para a escolha desses projetos foi o fato de todos estarem usando
métodos ágeis para o desenvolvimento. No caso dos projetos de migração, eles
possuem uma primeira fase sem ágil e o restante com ágil, o que ajuda as análises
de resultados da aplicação de ágil. Já o projeto Delivery Center foi escolhido por ser
um projeto de pequena escala, com o total de 7 integrantes. Desta maneira, pode-se
comparar resultados da dissertação que sejam relacionados ao tamanho do projeto
(aplicáveis aos 4 projetos de larga escala e não aplicáveis ao Delivery Center) e os
que foram independentes de tamanho (aplicáveis a todos os projetos). A Tabela 13
sumariza os times envolvidos nos projetos da empresa de eletrônicos.

Time
Scrum Team
Brasil

Estrutura
1 Product Owner
1 Scrum Master
3 Analysts
1 Desenvolvedor
1 Analista de
Negócios

Comentário
Time responsável pelo desenvolvimento
e implementação das alterações dentro
do sistema ERP brasileiro. Esse time foi
envolvido nos projetos de Migração e
também é o time responsável pela
implementação dos ajustes demandados
do Delivery Center.
Scrum Team
1 Product Owner
Time responsável pelo desenvolvimento
Global
1 Scrum Master
e implementação nos templates globais
58 Analysts
dos sistemas ERP da empresa. Time
responsável pelos projetos de migrações.
Tabela 13 – Estrutura de Times dos projetos da empresa de eletrônicos
4.3.3 Sumário
A Tabela 14 apresenta um sumário dos 5 projetos escolhidos para a dissertação. Os
dois primeiros são da empresa Farmacêutica e os três últimos da empresa de
Eletrônicos. São também categorizados segundo sua natureza: Implementação
(reutilizando de sistema existente com baixa alteração de código), Larga Escala
(Projetos com mais de 50 integrantes), Pequena Escala (menos de 50 integrantes)
e ERP (relacionados a sistemas de Enterprise Resource Planning).
Nome

Datas

Fases

Integrantes

Escopo

Natureza

Back to

Abril 2012

Fase 1 –

240

12 países, 1200

ERP

Basics

até Agosto

Waterfall

usuários.

Implementação

2015

Fase 2 –

Implementação

Ágil

95% e

Larga Escala

Desenvolviment
o 5%.
Concourse

Fevereiro

Fase 1 –

de 2015 até

Waterfall

de template

Fase 2 –

global para

Ágil

rastreabilidade

Janeiro de
2017

67

Implementação

de
medicamentos
no Brasil. Cerca
de 500 usuários

ERP
Implementação
Larga Escala

no Brasil.
Migração

Janeiro

Fase 1 –

ECC para

2016 até

SAP for

Dezembro

Hanna

de 2016

67

3 países, 400

ERP

Blueprint

usuários.

Implementação

Fase 2 –

Implementação,

Implementa

70% reuso e

ção (Ágil)

30%

Larga Escala

desenvolviment
o.
Migração

Janeiro

Fase 1 –

Microsiga

2016 até

para ECC
6.0

67

3 países, 400

ERP

Blueprint

usuários.

Implementaçã

Dezembro

Fase 2 –

Implementação,

o

de 2016

Implementa

70% reuso e

ção (Ágil)

30%

Larga Escala

desenvolviment
o.
Delivery

Contínuo,

Sprints

Center

começou

mensais

7

Foco em Brasil,

ERP

desenvolviment

Desenvolvime

em Janeiro

o de requisitos

nto

2014

legais.

Pequena
Escala

Tabela 14 – Sumário dos Projetos Escolhidos
4.4 Passo B - Dados Coletados
Nesta seção são consolidados os dados coletados. Algumas perguntas foram
elaboradas com respostas fechadas, como por exemplo se alguma técnica foi
possível de ser utilizada nos projetos ou não, e data de encerramento dos projetos.
Portanto, as respostas relacionados as perguntas fechadas são sumarizadas e
transcritas de forma direta nesta seção. Para as questões abertas, como por
exemplo os comentários e as entrevistas, foi utilizada a técnica de Código Aberto
(Khandkar 2009) para encontrar os códigos nas respostas e consolidá-los nesta
seção.

4.4.1 Sumário de participantes da coleta de dados
Para o projeto Back to Basics, tivemos um total de 20 participantes nos
questionários e entrevistas. Os papéis e descrições das atividades dos respondentes
se encontra na Tabela 15.
Papel

Atividades

Release Train Engineer

Gestão dos entregáveis da Release e facilitadora na remoção
de blockers

Funcional IM/WM

Levantamento de requisitos detalhados, configuração funcional
do sistema, testes e correções.

Arquiteto

Integração entre times, Gestão do time técnico

Data Tech Lead

Planejamento e cadência dos ciclos de cargas de dados

Scrum Team

Consultor SAP Sales and Distribution responsável pela entrega
de requerimentos levantados pelos stakeholders

IT Operations Technician

Gerenciamento dos entregáveis de Sprints, e suporte em
atividades com RTEs, teste, segurança, OCM e BI.

Funcional FI

Configurações, desenho e teste de desenvolvimentos e
acompanhamento de testes com os usuários

Scrum Master FI

Scrum Master da frente de Finanças, responsável por liderar o
time, remover bloqueios, conduzir os rituais do processo ágil
para facilitar a execução eficiente do projeto e estabelecer o
ritmo com o Product Owner para garantir que todos os
requisitos priorizados fossem atendidos

PMO Analyst

Garantir a entrada e saída dos ciclos do projeto sem impactos.
Disponibilizar métricas sobre a evolução do projeto.

Funcional FI/Tax

Como consultor de FI-Tax, responsável por entender todas as
user stories e, em seguida, definir tamanho de cada um, bem
como suas prioridades.
Durante os sprints, desenvolveu cada story para, durante as
fases de testes, apoiar os usuários na execução e para corrigir

erros. Também, como parte do Scrum de Finanças, participei
das daily meetings reportando o status/ blockers das atividades
Product Owner IM/WM

Levantamento e priorização de requisitos para a área de
Warehouse Management

Scrum Team

Realizar as entregas

ABAPEr

Desenvolvimento de soluções para o negócio

ABAPEr

Análise e Desenvolvimento

Scrum Master Plan/Source

Como parte do Scrum Team, era responsável pela entrega
funcional e técnica das estórias de Plan e Source garantindo
sua qualidade e testes executados com sucesso em todas as
fases do projeto, bem como a integração com os outros times.

Tech Lead Finance

Garantir que as soluções técnicas fossem aderentes ao
Template definido pelo cliente, bem como aplicar melhores
práticas na arquitetura de soluções.

Subject Matter Expert

Validação das ferramentas desenvolvidas, e identificação de
oportunidades de melhoria em processos e transações.

Scrum Master IM/WM

As atividades como Scrum Master é um papel de membro do
time ágil, gastando a maior parte do tempo ajudando outros
membros da equipe a se comunicar, coordenar e cooperar.
Ajudando a equipe a cumprir os objetivos de entrega.

Scrum Master Deliver

Facilitador de todas as atividades e entregas para o time de
Deliver.

Arquiteto

Definição de timeline, Acompanhamento dos desenhos,
Integração entre times, Mapeamento dos riscos e Execução
nas resoluções/mitigações, Resolve os bloqueios de arquitetura
(soluções e sistemas).
Tabela 15 – Participantes das pesquisas do projeto Back to Basics

Para o projeto Concourse, houve um total de 5 participantes nas fases de coleta de
dados. O papel e descrição de atividades dos mesmos se encontram na Tabela 16.

Papel

Atividades

Scrum of Scrums

Responsável pelo timeline, budget e qualidade do projeto.
Atividades de reuniões diárias com todos os Scrum Masters do
projeto e clientes, para garantir os entregáveis do projeto.
Principal ponto de contato para dúvidas do processo ágil e
responsável por garantir a cadência e uso das técnicas ágeis
por todos os times.

ABAPEr

Desenvolvimento de soluções técnicas, utilizando o ABAP

Tech Lead Deliver

Garantir que as soluções técnicas fossem aderentes ao
Template definido pelo cliente, bem como aplicar melhores
práticas na arquitetura de soluções.

Scrum Master Deliver

Facilitador de todas as atividades e entregas para o time de
Deliver.
Definição de timeline, Acompanhamento dos desenhos,

Arquiteto

Integração entre times, Mapeamento dos riscos e Execução
nas resoluções/mitigações, Resolvedor de bloqueios de
arquitetura (soluções e sistemas).
Tabela 16 – Participantes do projeto Concourse
Para os projetos de migração da empresa de eletrônicos e também o Delivery
Center, um total de 10 participantes responderam aos questionários e entrevistas, a
Tabela 17 sumariza seus papéis e atividades.
Papel

Atividades

1 Scrum of Scrums

Responsável pelo timeline, budget e qualidade do projeto.
Atividades de reuniões diárias com todos os Scrum Masters do
projeto e clientes, para garantir os entregáveis do projeto.
Principal ponto de contato para dúvidas do processo Agile e
garantir a cadência e uso das técnicas ágeis por todos os
times.

4 ABAPErs

Desenvolvimento de soluções técnicas, utilizando o ABAP

1 Tech Lead Deliver

Garantir que as soluções técnicas fossem aderentes ao

Template definido pelo cliente, bem como aplicar melhores
práticas na arquitetura de soluções.
Product Owner

Facilitador de todas as atividades e entregas para o time de
Deliver. Responsável pela definição de negócio e garantir que
o entregável final fosse aderente ao que a operação da
empresa necessitava. Responsável por priorizar os requisitos.

3 Integrantes do Global

Definição do template global para o desenvolvimento dos

Team

projetos e validação do que pode ou não ser alterado no
sistema SAP.
Tabela 17 – Participantes dos projetos de migração e Delivery Center

4.4.2 Características Específicas de Projeto ERP
Nesta seção são consolidados os dados coletados sobre as características
específicas dos projetos ERP. Todos os participantes descritos na sessão 4.4.1
responderam ao questionário de características.
Para o projeto Back to Basics, todas as 5 características do questionário foram
confirmadas como válidas no projeto. A Figura 5 representa as respostas dadas.

Figura 5 – Respostas relacionadas as características do projeto Back to Basics

Fonte: Elaborado pelo autor
Além das 5 características do questionário, outras 7 características foram levantadas
pelos participantes do questionário. Essas características estão listadas e explicadas
na Tabela 18.

Característica

Descrição

Core Business

O tipo de projeto ERP toca os processos principais da
empresa, como manufatura dos bens de consumo ou
entrega

e

execução

dos

serviços,

fechamento

contábil, vendas e distribuição e pesquisa.
Pessoas do Negócio

Como os processos que serão alterados são os
principais das empresas, precisa-se que participantes
em tempo integral do projeto venham da operação da
empresa, pois eles quem saberão dizer se os
processos estão corretos ou não, e determinam os
ajustes diários na implementação.

Arquitetura Complexa

O

projeto

tem

vários módulos que

tem

total

integração, como por exemplo o módulo de vendas se
integra com o módulo de finanças. O módulo de
compras de matérias primas se integra com o módulo
de manufatura. Por isso, a arquitetura e integração é
complexa e precisa-se que todos os times e módulos
estejam alinhados na sequência e arquitetura a
seguir.
Testes Complexos

Com todas as integrações entre os módulos, quando
uma mudança é feita em um lado, precisa-se testar
vários módulos para garantir que tudo funcione
corretamente. Além disso, como o produto é pronto e
somente algumas mudanças específicas são feitas,
existe a necessidade de se garantir que o produto
como um todo não foi afetado após uma alteração
mínima, e isso gera grandes complexidades e
volumes de testes.

Muitas Mudanças

Decorrente de outras características como longo
tempo, Core Business, múltiplos setores envolvidos,

muitas mudanças acontecem ao decorrer do projeto,
cada Stakeholder pedindo algo de acordo com seu
ponto de vista e pressões do mercado trazem várias
mudanças nos requisitos.
Não é um Projeto de TI

Muitos projetos em TI são relacionados a tecnologia,
novos aplicativos, novos sites. O projeto ERP é um
projeto muito além de tecnologia, muitas atividades e
entregáveis acontecem do lado da organização como
por exemplo: Novos equipamentos no armazém de
distribuição, novos acordos e contratos de compra e
venda, treinamento e até mesmo novas pessoas e
setores para a companhia. Portanto, esses não são
projetos somente de TI, são projetos organizacionais.

Alto volume de

Já que toca os processos Core da companhia, e

Documentação

muitos são processos de compliance, como por
exemplo manufatura, vendas, financeiros, muitos
documentos precisam ser gerados por demanda
regulatório e compliance.

Tabela 18 – Outras características levantadas para o projeto Back to Basics
A Figura 6 contém as respostas dos participantes do projeto Concourse.
Figura 6 – Respostas sobre características do projeto Concourse

Fonte: Elaborado pelo autor

Como se pode ver na Figura 6, um dos participantes respondeu que a mudança
organizacional não foi uma característica do projeto Concourse. Apesar das
mudanças serem necessárias, elas não aconteceram em todas as organizações
envolvidas no projeto, e mesmo sem as mudanças organizacionais, o projeto foi
entregue com sucesso. Além das 5 características, os participantes também
reportaram a grande quantidade de documentos que foram necessários a se criar no
projeto.
Para os projetos de Migração, todas as 5 características foram confirmadas como
presentes. Além das 5 características, o fato de ter vários documentos a serem
gerados também foi reportado pelos participantes.
Para o projeto Delivery Center, as respostas estão consolidadas na Figura 7.
Figura 7 – Características do projeto Delivery Center

Fonte: Elaborado pelo autor
Diferente dos outros 4 projetos, o projeto Delivery Center reportou que as
características de Implementação e Longo Tempo não foram válidas para o
projeto. Como o Delivery Center faz ajustes decorrentes da legislação local do
Brasil, os requisitos não existem no produto SAP de modo Standard, e, portanto, é
necessário o desenvolvimento de código, deixando de ser um projeto de
implementação de algo pronto, e sim de desenvolvimento de nova funcionalidade. O
outro fator é que, como são requisitos urgentes e também pequenos, o projeto não
leva longos tempos para entregar os requisitos, o projeto leva sempre um mês para
entregar as soluções. Além das duas características não terem sido aplicadas, das 7
características descritas na Tabela 18, 6 foram aplicáveis ao projeto Delivery Center.
A única que não foi aplicável foi a características de Muitas Mudanças, já que os

requisitos eram específicos e fundamentados na legislação Brasileira, e de rápida
execução, sem tempo ou fatores que alteravam os requisitos.
4.4.3 Aplicação de Técnicas Ágeis
Para validar se foi possível ou não aplicar as técnicas ágeis nos projetos objetos
desta dissertação, utilizou-se o questionário de técnicas ágeis dentro das empresas.
Para o projeto Back to Basics, a consolidação das respostas está na Figura 8.
Figura 8 – Consolidação de Respostas sobre Aplicação de Técnica, Back to
Basics

Fonte: Elaborado pelo autor
Como pode-se observar na Figura 8, das 8 técnicas, 5 tiveram respostas 100% de
que sim, foram aplicadas no projeto. Uma das técnicas, a Reuniões Stand Up, teve 3
respostas negativas. O motivo para tal foram dois, sendo o primeiro o fato do time de
Finanças ter muitos membros e ser impossível uma reunião diária em pé de 15
minutos acontecer. O segundo motivo foi para o time de Data, já que a maioria dos
integrantes se encontravam fora do Brasil, não era possível uma reunião em pé de
15 minutos, e se adotou uma reunião a cada dois dias, por telefone, de uma hora.
Outra técnica teve resposta de que 18 pessoas acreditam que sim a técnica foi
aplicada, e outras duas que não, sendo essa técnica o Plano Iterativo. O motivo para
tal foi somente um, o fato de que por ser um sistema de Supply Chain, não se podia

fazer entregas em produção de modo iterativo, em pequenas partes, teve-se que
fazer somente uma entrega em produção ao final do projeto para aqueles países. O
desenvolvimento em si foi iterativo, teve-se a implementação dos módulos em
sprints, e ao final de cada módulo, os testes de unidade e integrados. A entrega,
entretanto, para uso final, foi somente uma. Por último, uma das técnicas teve 19
respostas afirmativas e uma única pessoa acredita que a técnica não foi aplicada,
essa técnica foi a Collocation. O Scrum Master do time de Data respondeu que
como alguns conhecimentos específicos que eram necessários para esse time, não
foram encontrados no Brasil, e por isso pessoas dos EUA ou Índia tiveram que ser
contratados. Portanto, parte do time não estava localizado no mesmo local físico.
A Figura 9 consolida as repostas dos participantes do projeto Concourse Brasil.
Figura 9 – Consolidação respostas Técnicas Ágeis projeto Concourse

Fonte: Elaborado pelo autor
Como pode-se observar na Figura 9, duas pessoas responderam que Collocation,
Plano Iterativo e Stand Up meetings não foram possíveis de se aplicar. Os motivos
para tal foram os mesmos do Projeto Back to Basics. As respostas negativas do
Plano Iterativo são decorrentes do fato de somente um Go Live acontecer já que não
se pode colocar módulos isolados em produção para um projeto de Supply Chain,
precisa-se ir tudo junto. Para Collocation, alguns recursos foram contratados fora do
Brasil por não te ter o conhecimento necessário na região. Para o Stand Up meeting,

times grandes demandaram uma reunião mais longa e em modelo de reunião
formal, todos sentados em uma sala.
A Figura 10 consolida as respostas referentes aos três projetos da empresa de
eletrônicos.

Figura 10 – Consolidação de respostas Técnicas Ágeis Projetos Eletrônicos

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode-se ver na Figura 10, os três projetos reportaram que não foi possível
aplicar Collocation em todo o time, já que algumas pessoas estavam localizadas nos
EUA responsáveis pelo template global e também algumas definições de
Compliance. Ademais, para os projetos de migração, não foi possível aplicar Plano
Iterativo, por terem somente um Go Live, mesma razão dos projetos Concourse e
Back to Basics. Para os projetos de migração, também não foi possível em 100%
dos casos fazer as reuniões Stand Up, decorrentes da localização de alguns
membros do time não estarem localizados no mesmo local físico. Finalmente, o
projeto Delivery Center reportou em 100% das respostas que não foram aplicadas
as retrospectivas. O motivo para não se aplicar foi que como o time era pequeno, e
já vinha trabalhando a um bom tempo junto, as melhorias contínuas estavam
acontecendo naturalmente, sem a necessidade de uma reunião formal.
4.4.4 Fatores de Sucesso
Para os fatores de sucesso, se utilizou o formulário de Fatores de Sucesso para
entender os projetos entre suas duas fases, uma sem aplicação de Ágil e a outra
com aplicação de Ágil. Esses dados não foram coletados com múltiplas pessoas, e
sim diretamente com os principais líderes de cada projeto.
A Tabela 19 apresenta os dados do projeto Back to Basics.
Fase Inicial – Sem Ágil
Fator

Informação

Data de Início

Abril 2012

Data planejada de entrega

Outubro 2014

Data real de entrega

Abril 2015

Total Incidentes em Produção

3200

Segunda Fase - Com Ágil
Data de Início

Agosto 2015

Data planejada de entrega

Fevereiro 2018

Data real de entrega

Fevereiro 2018

Total Incidentes em Produção

60

Tabela 19 – Fatores de Sucesso projeto Back to Basics
A Tabela 20 possui os dados referentes ao projeto Concourse.
Fase Inicial – Sem Ágil
Fator

Informação

Data de Início

Fevereiro 2015

Data planejada de entrega

Outubro 2015

Data real de entrega

Dezembro 2015

Total Incidentes em Produção

Não aplicável – Sistema não foi utilizado

Segunda Fase - Com Ágil
Data de Início

Janeiro 2016

Data planejada de entrega

Janeiro 2017

Data real de entrega

Janeiro 2017

Total Incidentes em Produção

12

Tabela 20 – Fatores de Sucesso projeto Concourse
A Tabela 21 lista os fatores dos projetos de migração.
Fase Inicial – Sem Ágil
Fator

Informação

Data de Início

Fevereiro 2015

Data planejada de entrega

Março 2015

Data real de entrega

Abril 2015

Total Incidentes em Produção

Não aplicável – Sistema não foi utilizado

Segunda Fase - Com Ágil
Data de Início

Maio de 2016

Data planejada de entrega

Dezembro de 2016

Data real de entrega

Dezembro de 2016

Total Incidentes em Produção

17

Tabela 21 – Fatores de Sucesso projetos Migração
Finalmente, o projeto Delivery Center, por ser um projeto contínuo de entregas
mensais, não tem data de início e fim. Entretanto, antes de aplicar ágil, havia um
atraso em cerca de 4 melhorias por ano, após aplicar ágil, nenhuma melhoria teve
atraso. Além disso, havia uma média de 12 incidentes por ano antes de aplicação de
ágil, após a aplicação a média se tornou 1 incidente por ano.
4.4.5 Entrevistas
Nesta seção são consolidados os dados coletados durante a entrevistas com os
participantes dos projetos. As perguntas tinham como tema os desafios enfrentados
para aplicar as técnicas, e quais tipos de soluções ou adaptações as técnicas
tiveram que sofrer para poderem ser aplicadas aos projetos. Cada sessão abaixo
representa as respostas consolidadas através do recurso de Código Aberto, e está
organizada por técnica.
Plano Iterativo
Nos projetos Back to Basics, Concourse e Migrações, os mesmos desafios foram
enfrentados. O primeiro foi o fato de que para esses projetos, por conta da
dependência dos provedores, os parceiros que foram trazidos já tinham o costume
de sempre fazer os projetos da mesma maneira, com as mesmas metodologias
(Grandes fases com entregas e testes somente após meses). Levou cerca de 4
meses para os integrantes aprenderem as técnicas e mentalidade ágil. O plano nos
projetos foi ter reuniões diárias sobre os métodos ágeis e também um Coach,
para seguir ajudando o time a ajustar algumas atitudes.
Um segundo desafio enfrentado pelos três projetos foi o fato de ter muitas pessoas e
muitos times envolvidos no projeto. Além da necessidade de integração correta
entre os módulos, que possuem alta dependência. Por exemplo, o módulo de
vendas precisa que todas as integrações com o módulo de finanças estejam
enviando a informação para as contas contábeis corretas. Para resolver os
problemas de integração, duas adaptações foram feitas. A primeira foi a criação do
time chamado de Release Team, vindo das técnicas do SAFE (Scaled Agile
Framework – Padrão de técnicas ágeis para projetos de larga escala), para integrar

os produtos feitos por cada um dos times. Esse time possuía o Arquiteto para
integrar a parte técnica e também o Release Train Engineer para integrar todas as
perspectivas de processo.
Os participantes do projeto Delivery Center não reportaram nenhum desafio ao
aplicar essas técnicas, já que os desenvolvimentos eram pequenos, times pequenos
e também somente um mês no ciclo de início ao fim.
Desenvolvimento Iterativo
Um desafio reportado por todos os projetos foi o fato de que os recursos que
trabalham em projetos ERP são especialistas em suas áreas. Por exemplo, um
recurso que conhece o módulo de vendas, não conhece o módulo de finanças e vice
e versa. Tampouco existe um interesse dos recursos em entender e executar tarefas
de outros módulos. Isso causa o desafio de ter times de desenvolvimento
multifuncionais. A solução foi colocar mais e mais pessoas nos times, com suas
especialidades, causando times Scrums com grandes quantidades de membros,
como por exemplo 60 membros, enquanto pelo Scrum o ideal é ter times de até 9
membros.
Um segundo desafio reportado pelos projetos Back to Basics, Concourse e
Migrações, foi o fato de não ser possível ter múltiplos Go Lives durante o projeto,
já que quando se está fazendo o Roll Out de um novo template de ERP, todos os
módulos e funcionalidades precisam ir ao ar em uma única vez, e trocar o sistema
antigo, por conta de dados de inventário, vendas e faturas. A solução então foi ter
fases de desenvolvimento iterativas, com Sprints e testes de clientes a cada ciclo,
mas somente um Go Live. Os três projetos também reportaram outro desafio que foi
ter alterações nos requisitos após as fases de Sprint e já nos últimos testes
formais, ou até mesmo durante a fase de Go Live e Hypercare, teve-se então que
adaptar o modelo e ter pequenas fases de Sprints já durante os momentos de
entrega.
Os projetos Back to Basics, Concourse e Migrações também reportaram outros
três desafios para aplicar a técnica de Desenvolvimento Iterativo. O primeiro foi o
fato de não ter o negócio entregando suas tarefas referentes ao projeto, tais como
as novas estruturas que deveriam ser criadas, novos dados e definições de preços
de produtos e treinamento concluído. A adaptação nos três projetos foi ter um time

Scrum para cuidar das atividades a serem entregues pelo negócio e ajudá-los a
entregar tais tarefas no prazo. Esse time teve o nome de Change Management
Scrum Team. O segundo desafio foi, por se ter um alto número de
documentações e complexidade no conteúdo das mesmas, os times não tinham
tempo de concluir a construção e aprovação dos documentos (que passava por mais
de um setor de Compliance). A solução foi alterar a definição de pronto dos Sprints
e permitir que os documentos fossem terminados e aprovados em Sprints
posteriores. O terceiro desafio foi o fato de que não é possível deixar a arquitetura
emergir dentro dos Sprints. Já que o sistema é totalmente integrado e existe uma
dependência entre os módulos, não se pode deixar cada time definir uma arquitetura
dentro da Sprint, uma arquitetura inicial é necessária e foi definida pelo Arquiteto
do Release Team dentro de uma fase chamada de Sprint 0.
Por fim, os participantes do projeto Back to Basics reportaram que parte das user
stories que deveriam implementar eram muito complexas e não cabiam nos Sprints
de 3 semanas. A solução foi entregar o Design das User Stories em um Sprint e a
construção real da User Story em outro Sprint, chamando o Design de Spike.
Integração e Testes Contínuos
Os projetos Back to Basics, Concourse e Migrações responderam que um desafio
enfrentado nesta técnica foi o fato de que os testes de integração que eram
inicialmente executados pelos times técnicos, se tornaram obsoletos e sem muito
valor. O motivo para tal foi que como a maior parte das User Stories entregues nos
Sprints não eram personalizações, eram na verdade a implementação de parte do
projeto já existente, o real valor no teste de integração era garantir que a
funcionalidade atendia as necessidades do negócio, já que a parte técnica era um
reuso de algo existente e já funcionava na perspectiva tecnológica. A adaptação,
portanto, foi colocar os integrantes do negócio para fazer os testes de integração,
ao invés de executá-los com os times técnicos.
Todos os projetos reportaram que tiverem problemas para usar ferramentas de
integração e testes automatizados, que são de grande valia para a aplicação de
técnicas ágeis, já que as mesmas são geralmente para desenvolvimento de software
e não implantação (SATO 2013), e era difícil encontrar ferramentas para SAP. A
solução foi mais trabalho manual e tarefas dentro da definição de pronto das sprints
para garantir os testes e integrações.

Reuniões Stand Up
Os projetos Back to Basics e Concourse reportaram dois desafios e adaptações. A
primeira foi, pelo fato de se ter múltiplos times Scrums. Foi criada a reunião Scrum
of Scrums para colocar todos os Scrum masters em uma única sala e entender
como o projeto estava e quais bloqueios na perspectiva de integração de times
precisavam de ajuda do Release Team. O segundo desafio foi ter reuniões dentro
dos times Scrum de somente 15 minutos e em pé, já que alguns times tinham
cerca de 60 integrantes. Foi necessário ter reuniões diárias com duração de uma
hora, e todos em uma sala sentados.
Todos os projetos reportaram que a presença do negócio nas reuniões diárias era
mandatória e não opcional como prevista no Scrum, já que a maioria dos bloqueios
tinham relacionamento com detalhes de negócio ao invés de detalhes técnicos.
Engajamento do Negócio
Nesta técnica, todos os projetos reportaram que inicialmente, as pessoas que
realmente entendiam do negócio e precisavam estar focadas no projeto (conhecidas
como Subject Matter Experts ou SMEs), não conseguiam se desligar da operação
da empresa. A adaptação foi contratar substitutos para essas pessoas, para que
elas conseguissem ficar focadas no projeto 100% do tempo no projeto. O SME então
passava seu conhecimento ao substituto para que esse o representasse nas tarefas
diárias do negócio, para então ficarem focadas no projeto.
Outro desafio comentado por todos os projetos foi que existiam sempre muitos
pontos de vistas, e as vezes divergentes, dos Stakeholders. Por ser um projeto
de Supply Chain com diversas áreas envolvidas, tais como Finanças, Vendas,
Comercial, cada responsável de área geralmente queria que o sistema fizesse algo
focado em sua área. Um exemplo era que, as vezes os lotes dos produtos não
estavam bem cadastrados no sistema e a área comercial queria que mesmo assim o
produto fosse vendido, para atingir as metas de vendas. Entretanto, a área
regulatória demanda que o lote seja verificado antes de que o produto possa ser
vendido. A solução para as divergências de opinião foi ter reuniões quinzenais com
os múltiplos Stakeholders para se tomar decisões comuns entre as áreas.

Testes dos Clientes
Os projetos Back to Basics, Concourse e Migrações comentaram o mesmo
desafio, que foi o entendimento do negócio no momento de fazer os testes em
relação ao SAP. No momento que os testes começavam, as dúvidas eram como o
sistema SAP funcionava, tais como o que cada botão faria, ou como fazer log-in no
sistema, ao invés de realmente testar a funcionalidade de negócio. A solução foi
então colocar atividades de treinamento dentro dos Sprints, para habilitar os testes
de clientes ao final de cada Sprint durante os Feature Integrations. Esse desafio não
aconteceu no projeto Delivery Center por conta de que os usuários já conheciam o
sistema e o mesmo já estava em uso, o projeto entregava melhorias. Mesmo com o
treinamento era difícil os usuários de negócio conseguirem testar 100% da
funcionalidade e olhar os pontos de integração com os outros setores, portanto
sempre existia alguém do time técnico, que também conhecia das integrações
entre os módulos, para fazer os testes junto com o negócio.
Retrospectivas
Nenhum desafio foi comentado pelos participantes dos projetos. Somente uma
adaptação que aconteceu no projeto Back to Basics que foi ter um Sprint de
Continuos Improvement. Como as ações reportadas pelas reuniões de
retrospectiva eram várias e dependia as vezes de vários times, esse sprint ajudava a
controlar que as ações fossem realmente executadas e monitoradas. Esse sprint era
controlado pelo papel de Scrum os Scrums, quer seria o Scrum Master dos Scrum
Masters, pertencente ao Release Team.
Collocation
Um desafio reportado por todos os projetos foi a dificuldade de ter alguns dos
membros dos times no mesmo local físico, por conta da dificuldade de encontrar
especialistas com o conhecimento necessário para alguns tipos de tarefas, tais
como conversão de dados mestres. As adaptações foram ter reuniões para os times
remotos através de telefone e também viagens, principalmente durante as fases de
testes.

4.5 Conclusão
As técnicas de coleta de dados foram usadas com sucesso para capturar os dados
relevantes às perguntas levantadas nesta dissertação. Todos os questionários foram
aplicados com os modelos detalhados na sessão 3. Os modelos fiéis dos
questionários e formulários podem ser encontrados nos apêndices A e B.
As entrevistas foram realizadas pessoalmente com todos os integrantes informados,
para não perder nenhuma informação decorrente de ruídos em comunicações de
outros tipos. Os dados apresentados nesta sessão foram apresentados com
fidelidade as fontes de onde foram coletados e consolidados usando a técnica de
Código Aberto.
De modo geral, as respostas parecem indicar para casos onde o uso de ágil em
projetos ERP e projetos ERP de larga escala foram possíveis. Além disso, respostas
indicam uma melhora nos projetos de forma indireta. Entretanto, muitas mudanças
foram feitas nas técnicas para que as mesas pudessem ser utilizadas nos projetos, o
que pode de certa forma descaracterizar o real uso de uma técnica ágil nos
mesmos. Por exemplo, dizer que o projeto foi iterativo quando somente uma entrega
em produção aconteceu, não parece indicar um projeto realmente ágil. Já outras
técnicas parecem não ter sofrido muitas mudanças e adaptações, indicando sim um
projeto ágil nesses aspectos, como por exemplo o Engajamento do Cliente ou até
mesmo a Integração e Testes contínuos. O Capitulo 5 explora com profundidade
esses dados, respondendo então as 4 perguntas desta dissertação.

5 RESULTADOS
5.1 Introdução
Nesta sessão, serão discutidos os dados capturados através dos questionários e
entrevistas para responder as perguntas levantas por esta dissertação. As sessões
desta dissertação foram montadas de forma a respeitar cada uma das perguntas e
analisar os dados para responde-las. Todas as análises e respostas são delimitadas
para os 5 projetos analisados dentro das duas empresas multinacionais, nenhuma
afirmação ou resultado são feitos em âmbito genérico para projetos ERP no geral.
5.2 Foi possível aplicar as técnicas ágeis nos projetos ERP?
Das 8 técnicas ágeis usadas nesta dissertação, 4 foram possíveis de serem
totalmente aplicadas em todos os 5 projetos, elas foram: Engajamento do Cliente,
Integração e Testes Integrados, Desenvolvimento Iterativo e Testes dos
Clientes. Todas essas 4 técnicas apresentaram também desafios para serem
aplicadas e também foram adaptadas de alguma maneira, como pode ser visto nos
detalhes do capítulo 4.4.
A técnica Collocation foi aplicada parcialmente em todos os projetos. Reportada
como a técnica mais importante para o sucesso dos projetos, alguns times tais como
Master Data e Finanças tiveram que ter parte dos times localizados em outros
países, por não ter sido possível encontrar o conhecimento específico que se
precisava no Brasil. Os times tiveram, portanto, pessoas no Brasil e outras nos
Estados Unidos e Índia.
Duas técnicas foram parcialmente aplicadas nos projetos que eram uma
implementação geral de um sistema ERP: Plano Iterativo e Reuniões Stand Up.
Os projetos que tiveram essas técnicas parcialmente aplicadas foram o Back to
Basics, o Concourse e os dois projetos de Migrações. O motivo para não se ter o
Plano Iterativo totalmente aplicado nesses 4 projetos foi o fato de não se poder ter
múltiplos Go Lives de uma implementação total de um projeto ERP, por conta da
integração com as operações de negócio, e, portanto, somente um Go Live
aconteceu e o valor real ao negócio foi entregue somente no final do projeto.
Portanto a técnica foi parcialmente aplicada, já que as fases de implementação
tiveram Sprints, com o ciclo bem definido e a entrega já testada pelos usuários de
negócio ao fim de cada ciclo. O motivo por ser aplicar a técnica de reuniões Stand

Up parcialmente foi o fato de ter times grandes, as vezes chegando a 60 pessoas, o
que dificultou ter as reuniões em pé e somente durando 15 minutos. Ambas as
técnicas foram 100% aplicadas no projeto Delivery Center.
Finalmente, a técnica de Retrospectiva foi aplicada 100% em todos os projetos
menos no Delivery Center. O motivo para tal foi que o projeto Delivery Center tinha
times pequenos e que já trabalharam um longo tempo juntos, portanto as melhorias
aconteciam de forma natural sem precisar de reuniões formais para elaborar quais
melhorias deveriam acontecer no processo.
A Tabela 22 sumariza onde as técnicas foram possíveis de serem aplicadas.
Técnica

Totalmente

Parcialmente

Plano Iterativo

Delivery Center

Back

Não aplicada

to

Basics,
Migrações,
Concourse
Desenvolvimento Iterativo

Todos Projetos

Integração e Testes

Todos Projetos

contínuos
Reuniões Stand Up

Delivery Center

Back

to

Basics,
Migrações,
Concourse
Engajamento do Cliente

Todos Projetos

Testes dos Clientes

Todos Projetos

Retrospectivas

Back

to

Basics,

Delivery Center

Concourse,
Migrações
Collocation

Todos
Projetos
Tabela 22 – Técnicas Ágeis e onde foram possíveis de aplicar

Como pode-se observar, todos os projetos de larga escala tiveram problemas para
aplicar as técnicas de Plano Iterativo e Reuniões Stand Up, já que ambas foram
parcialmente aplicadas nos projetos Back to Basics, Concourse e Migrações que
possuíam muitos membros. Já no projeto Delivery Center, ambas as técnicas foram
totalmente aplicadas por ser um projeto de pequena escala. Também relacionado a
tamanho, a técnica Retrospectiva foi aplicada 100% em projetos de larga escala, e
não necessário no projeto Delivery Center por seu tamanho e ter times trabalhando
de maneira próxima há bastante tempo.
A técnica Collocation por sua vez não foi aplicada de forma total em todos os
projetos, independente de tamanho, podendo então ser considerada a única que
apresenta dificuldade de aplicação quando o projeto é um projeto ERP, e o motivo é
a dificuldade de se achar o conhecimento específico que o projeto ERP demanda no
mesmo local físico.
As outras 4 técnicas foram possíveis de serem aplicadas de forma total nos projetos,
independentemente de seu tamanho e se eram uma implementação geral de um
novo ERP ou não.
Portanto, pode-se afirmar que nos cinco projetos foi possível aplicar as 8 técnicas
ágeis de forma total ou parcial. Três das técnicas (Plano Iterativo, Reuniões Stand
Up e Retrospectivas) de forma parcial de acordo com o tamanho do projeto e
Collocation de forma parcial pela natureza de projeto ERP em todos os projetos.
5.3 Características dos projetos dificultaram a aplicação de ágil?
Para responder a essa pergunta, primeiro se consolidou na Tabela 23 as
características que foram confirmadas estar presentes nos projetos, para distinguir
quais características são decorrentes da natureza de projeto ERP, quais são
decorrentes do tamanho do projeto (Larga ou Pequena escala) e quais são
decorrentes do tipo do projeto (Melhoria contínua ou Implementação).
Característica

Totalmente
Back

Implementação

to

Concourse,
Migrações

Basics,

Parcialmente

Não aplicada
Delivery Center

Dependência do Provedor

Todos Projetos
Back

Mudança Organizacional

to

Basics, Concourse

Migrações,
Delivery Center

Integração entre Setores

Todos Projetos
Back

Longo Tempo

to

Basics,

Delivery Center

Concourse,
Migrações

Core Business

Todos Projetos

Pessoas do Negócio

Todos Projetos

Arquitetura Complexa

Todos Projetos

Testes Complexos

Todos Projetos

Muitas Mudanças

Back

to

Basics,

Delivery Center

Concourse,
Migrações
Não é um Projeto de TI

Todos Projetos

Alto volume de

Todos Projetos

Documentação
Tabela 23 – Características confirmadas por projeto
Analisando os dados da Tabela 23, podemos dizer que as características de
Dependência do Provedor, Integração entre Setores, Core Business, Pessoas
do Negócio, Arquitetura Complexa, Testes Complexos, Não é um Projeto de TI
e

Alto

volume

de

Documentação

foram

comuns

aos

projetos

ERP,

independentemente do tamanho do projeto ou se era uma Implementação geral de
um novo ERP ou melhorias contínuas a um ERP existente.
Já as características de Implementação, Muitas Mudanças e Longo Tempo
dependeram do tamanho dos projetos e também se eram melhorias contínuas ou
implementações. Ou seja, o projeto pequeno (Delivery Center) não teve
características de ser uma Implementação, tampouco Muitas Mudanças ou Longo
Tempo. Já as Mudanças Organizacionais dependeram mais de cada projeto e

pessoas envolvidas, e não puderam ser agrupadas por tipo e natureza de projeto, já
que o Projeto Concourse teve essa característica parcial enquanto os outros projetos
de Larga Escala e implementação (Back to Basics e Migrações) tiveram sim estas
características.
Agora, uma vez consolidadas as características e que tipo de projetos
apresentaram, a Tabela 24 faz uma relação entre as características e os desafios
que foram enfrentados nos projetos e reportados durante as entrevistas (trazidos da
sessão 4.4.5). Essas relações são decorrentes dos próprios comentários levantados
nas entrevistas.
Característica

Técnica

Desafio
Dúvidas do Cliente quanto a

Implementação

Testes dos Clientes

nova ferramenta
(treinamento)
1. Acostumados a fazer

da mesma maneira
1. Plano Iterativo
Dependência
do Provedor

2. Desenvolvimento Iterativo
3. Collocation

2. Especialista, não tem

times multifuncionais
3. Não encontra

conhecimento no
mesmo país
Mudanças
Organizacionais
e Não é um

Negócio seguir a cadência
Desenvolvimento Iterativo

do projeto e entregar suas
atividades no tempo correto

Projeto de IT
Múltiplos
Setores

Engajamento do Cliente

Muitos pontos de vista

Único Go Live, não é
Core Business

Plano Iterativo

possível enviar a produção
diversas vezes

Pessoas do

Engajamento do Cliente

Falta foco já que as pessoas

Negócio

do negócio envolvidas no
projeto eram primordiais a
operação das empresas.
1. User Stories não
cabem em um Sprint
por sua complexidade

1. Desenvolvimento Iterativo

Arquitetura

2. Pre-Design

2. Desenvolvimento Iterativo

Complexa

necessário, a

3. Integração e Testes

arquitetura não

contínuos

simplesmente emerge
3. Sem ferramentas de
Automatização

Testes

Integração e Testes contínuos

Complexos
Alto volume de

Desenvolvimento Iterativo

teste técnico
Não possível documentar e
aprovar documentos dentro

Documentação

Longo Tempo

Validar o processo e não o

do Sprint
Desenvolvimento Iterativo

Muitas mudanças já nas
fases para entrega final do
projeto

Tabela 24 – Características e Desafios
Analisando os dados das tabelas 23 e 24, pode-se observar que sim, existiram
desafios que tornaram mais difícil a aplicação de técnicas ágeis nos projetos em
questão.

Algumas

das

características

trouxeram

desafios

aos

projetos

independentemente do tamanho, realmente relacionados as características da
natureza dos projetos ERP, essas características foram: Dependência do
Provedor, Múltiplos Setores, Core Business, Pessoas do Negócio, Testes
Complexos, Arquitetura Complexa, Não é um projeto de IT e Alto volume de
Documentação.
Outras duas características que trouxeram desafios foram Implementação e Longo
Tempo, e ambas são relacionadas às características de Implementação geral de

novo

sistema,

independente

se

o

projeto

é

ERP

ou

não

e

também

independentemente do tamanho do projeto.
A característica de Mudança Organizacional também trouxe desafios, entretanto
essa característica foi parcialmente presente nos projetos, e, portanto, não se tratou
de uma característica de projetos ERP, tampouco do tamanho do projeto ou se era
implementação ou melhoria contínua. Esta foi uma característica pontual e
situacional de alguns projetos, dependendo da organização que recebe o sistema.
Além das características presentes na Tabela 24, outros dois desafios foram
comentados durante as entrevistas, e ambos são relacionados aos projetos de larga
escala Back to Basics, Concourse e Migrações. Os desafios foram Múltiplos Times
que trouxe desafios ao Desenvolvimento Iterativo em como integrar as partes dos
vários times em um único sistema e também trouxe desafios às reuniões e como
comunicar todos os times. O outro desafio foi Times Grandes, que trouxe desafio
para as reuniões Stand Up, que acabaram durando uma hora.
A característica de Muitas Mudanças, confirmada nos projetos Back to Basics,
Concourse e Migrações, não trouxe nenhum desafio para a aplicação das
técnicas. Na verdade, essa característica foi bem tratada pelo fato de se usar Sprints
e trazer o negócio para testar a solução desde as fases iniciais (segundo
comentários nas entrevistas).
As Figuras 11 e 12 consolidam o total de desafios encontrados por técnica e por tipo
do projeto (Larga Escala, Implementação, ERP).
Figura 11 – Total de desafios por Técnica

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 12 – Total de desafios por Tipo de projeto

Fonte: Elaborado pelo autor
Pode-se observar que a técnica de Desenvolvimento Iterativo é a que sofreu mais
desafios para ser aplicada nos projetos, apresentando 8 desafios, enquanto as
técnicas de Engajamento de Cliente e Integração e Testes Contínuos vem em
seguida com dois desafios cada uma. Por fim as técnicas Collocation, Stand Up,
Testes de Clientes e Plano Iterativo vem por último com um desafio cada uma. A
técnica Retrospectiva não sofreu nenhum desafio para ser aplicada.
Observando a Figura 12, pode-se ver que o tipo do projeto que originou a maior
parte dos desafios foi a natureza de projetos ERP, causando 11 dos desafios. O
segundo tipo que mais trouxe desafios foi o tamanho (Larga Escala) dos projetos,
trazendo 4 desafios e pôr fim a natureza de Implementação trouxe 1 desafio.
5.4 Houve adaptações que foram necessárias a se aplicar nas técnicas ágeis para
que elas pudessem ser aplicadas aos projetos?
Para responder a esta pergunta, foram consolidadas na Tabela 25 os tipos dos
projetos, as técnicas, os desafios enfrentados e as adaptações reportadas durante
as entrevistas descritas na sessão 4.4.5.

Iterativo

Plano

Desenvolvimento Iterativo

ERP

Técnica

Projeto ERP

Projeto

Tipo

Desafio

Adaptação

Provedores acostumados a

4 meses de treinamento diário sobre

fazer da mesma maneira

processo e um Agile Coach

Especialistas, não tem times

Times grandes com média de 30

multifuncionais

pessoas

Documentação não cabe

Definição de Pronto adaptada para

dentro do Sprint

criar documento em uma Sprint e
aprovar em outra

User Story não cabem em uma Design em uma Sprint e
Sprint

Construção/Teste em outra, conceito
de Spike

Entrega do negócio não

Criação de um novo time Scrum

acontecendo em tempo

chamado Change Management

Arquitetura não emerge,

Pre-Design, Sprint 0

complexidade de integração

Falta foco já que as pessoas

Contratação de Novos funcionários

do negócio envolvidas no

para substituir as pessoas do negócio

projeto eram primordiais a

na operação

operação das empresas.

contínua

Integração

Testes e

Sem ferramentas de
Projeto ERP

Reuniões semanais com os
Stakeholders

Cliente

Engajamento do

Projeto ERP

Muitos pontos de vista

Testes e integração manual

automatização
Validação de Processo

Negócio executando Testes de

necessária, não técnica

Integração

ion
Iterativo

Collocat
Plano

ERP

Projeto

Não se pode achar

Contratação de pessoas em outros

conhecimento necessário

países, times virtuais

Não é possível vários Go Lives Desenvolvimento Iterativo, com
testes de negócio ao final do Sprint, e
único Go Live

ment
ação

Desenvolvimento Iterativo

Criação de um time em camada de
integração, para garantir sinergia
técnica e de processo e reunião com
todos os Scrum Masters conhecida
como Scrum of Scrums

Mudanças no momento do Go

Novas Sprints durante Go Live/Fases

Live

de Testes para criação das novas
funcionalidades
Reuniões de 1 hora

Sem Desafio

Criação de uma nova Sprint chamada

Up

Não Possível em 15 Minutos

de Continuous Improvement para

tivas
Cliente

Imple

Testes do

Retrospec

Stand

Large Scale ERP

Grande quantidade de times

monitorar as mudanças
Dúvidas do negócio sobre

Treinamento dos integrantes do

Ferramenta

negócio durante os Sprints

Tabela 25 – Adaptações feitas na aplicação das Técnicas
Como pode-se observar na Tabela 25, a natureza ERP dos projetos demandaram
11 adaptações nas técnicas Plano Iterativo, Desenvolvimento Iterativo,
Engajamento do Cliente, Testes e Integração Contínua e Collocation. A
natureza de Larga Escala dos projetos demandou 5 adaptações nas técnicas de
Plano Iterativo, Desenvolvimento Iterativo, Retrospectiva e reuniões Stand Up. A
natureza de Implementação trouxe a necessidade de uma adaptação na técnica
Testes do Cliente.

Portanto, é possível dizer que sim, houve adaptações que foram necessárias nas
técnicas aplicadas nos projetos, estas estão descritas na Tabela 25 com mais
detalhes sobre cada uma na sessão 4.4.5. A Figura 13 consolida a quantidade de
adaptações por técnica ágil.
Figura 13 – Quantidade de adaptações por técnica ágil

Fonte: Elaborado pelo autor
Como se pode observar na Figura 13, a maioria das adaptações aconteceu na
técnica de Desenvolvimento Iterativo, total de 7 das 17 adaptações.
Em relação aos tipos dos projetos, a natureza de projetos ERP trouxe mais
adaptações, sendo o total de 11 das 17. Em seguida vem o tipo de Larga Escala
apresentando 5 das adaptações. O tipo de Implementação só trouxe uma das 17
adaptações.
5.5 Aplicar as Técnicas Ágeis trouxeram benefícios?
Para os 5 projetos, foram coletados os dados de fatores de sucesso sobre data de
início e fim dos projetos e também quantidade de problemas reportados durante o
primeiro mês de uso do sistema. Os dados foram consolidados na sessão 4.4.4. As
informações foram consolidadas para comparação na Tabela 26.
Projeto

Back to

Fase

Canvas

Agile?

Não

Atraso

6 Meses

Total

Diferença

Problemas

Contexto

3200

Países

Basics

NRSR

Sim

0 Meses

60

Fase 1

Não

2 Meses

N/A

Fase 2

Sim

0 Meses

17

Blueprint

Não

1 Mês

N/A

0 Meses

17

Concourse

Diferentes
Nenhuma

Implementação Sim

Escopo –
Uma coleta
de

Migrações

requisitos,
outra
construção
Contínua

Não

3 atrasos 12
por ano

Delivery

Nenhuma

Center
Contínua

Sim

Sem

1

atrasos

Tabela 26 – Comparação de fatores de sucesso
Como pode-se observar na Tabela 26, nenhum dos projetos apresentou atrasos no
tempo de entrega após o início da utilização dos métodos ágeis. Além disso, o
projeto Back to Basics apresentou uma redução de 82% nos problemas reportados
após o Go Live e o projeto Delivery Center apresentou uma redução de 92%.
Esse estudo não pode afirmar que a utilização dos métodos ágeis foi o fator
determinante para essas melhorias nos dois fatores de sucesso, tendo em vista de
que se precisaria de exatamente o mesmo contexto, tempo, escopo, pessoas para
fazer uma comparação isolada em relação ao uso dos métodos ágeis.
Entretanto, a diferença de contexto entro os projetos foi baixa, como pode-se
observar na coluna Diferença de Contexto, e a maior mudança entre as fases do
projeto foi realmente o início de utilização dos métodos ágeis. Portanto, pode-se
atribuir ao uso de ágil uma parcela dessa melhora significativa nos projetos.
Respondendo, portanto, a pergunta em questão desta pesquisa, pode-se afirmar
que sim, o uso de métodos ágeis nos projetos observados trouxe uma melhora em
relação ao tempo de entrega no prazo e também a redução de defeitos e problemas
reportados em produção após o Go Live.

5.6 Conclusão
Nesta sessão, foi possível responder as 4 perguntas referentes ao estudo de caso
desta dissertação. Os dados consolidados na sessão 4.2 da dissertação foram
utilizados como base para as análises comparativas apresentadas nas tabelas
dessa sessão, para se poder chegar as conclusões das respostas. Todas as
respostas são referentes aos projetos observados nesta dissertação somente, não
se pode afirmar que as mesmas respostas e resultados seriam aplicáveis a outros
projetos ERP, ERP de larga escala ou mesmo Implementações de projetos ERP.

6 CONCLUSÃO
6.1 Introdução
Esta sessão está dividida em três partes, a primeira referente as conclusões
observadas pelo estudo. A segunda compara e discute os resultados deste estudo
com os trabalhos relacionados. A terceira propõe trabalhos futuros relacionados a
aplicação de ágil em projetos ERP e ERP de larga escala.
6.2 Conclusão dos Resultados Obtidos
Analisando 5 projetos ERP em 2 empresas multinacionais de ramos diferentes, uma
do ramo farmacêutico e outra de eletrônicos, pode-se observar que foi possível a
aplicação de técnicas ágeis nos projetos. Alguns desafios foram enfrentados e
algumas adaptações precisaram ser aplicadas nas técnicas para se contornar estes
desafios. Resultados satisfatórios foram atingidos nos projetos após aplicar as
técnicas. Dos 5 projetos, 4 eram de larga escala com mais de 50 pessoas envolvidas
e um de baixa escala com 7 pessoas envolvidas. Tendo um projeto de pequena
escala, pode-se observar quais desafios e adaptações eram decorrentes do
tamanho dos projetos, e quais independeram do tamanho.
Em primeira análise conclui-se que das 8 técnicas observadas (Plano Iterativo,
Desenvolvimento Iterativo, Teste e Integração Contínua, Engajamento do Cliente,
Testes do Cliente, Reuniões Stand Up, Retrospectivas e Collocation), 7 foram
aplicadas em todos os projetos, algumas de forma parcial e outras de forma total.
Somente a técnica de Retrospectiva não foi aplicada nem de modo parcial em um
dos projetos (Delivery Center), por ter poucas pessoas e as mesmas estarem
continuamente se comunicando sem precisar da reunião formal. Entretanto seria
possível aplicar também se fosse necessário. Portanto de modo geral, as técnicas
ágeis foram possíveis de serem aplicadas nos projetos, e de fato foram aplicadas.
Conclui-se em segunda análise que Houve 12 características dos projetos ERP, de
larga escala ou pequena escala, que trouxeram desafios à aplicação de técnicas
ágeis, sendo essas características a Dependência do Provedor, Integração entre
Setores, Core Business, Pessoas do Negócio, Arquitetura Complexa, Testes
Complexos, Não é um Projeto de TI e Alto volume de Documentação.

Por outro lado, também se concluiu que Houve 3 características relacionadas ao
tamanho do projeto e ao fato de ser uma Implementação ao invés de melhoria
contínua, que também trouxeram desafios para aplicar as técnicas ágeis. Essas
características são o modelo de Implementação, Muitas Mudanças e Longo Tempo.
Essas características trouxeram um total de 16 desafios, principalmente na técnica
de Desenvolvimento Iterativo, com um total de 8 desafios. As características de
projetos ERP (independente de tamanho) foram responsáveis pela maioria dos
desafios, com o total de 11 desafios. Esse foi, portanto, o tipo dominante para os
desafios, já que o tamanho de larga escala trouxe somente 4 dos 16 desafios.
Além dos desafios enfrentados decorrentes das características dos projetos, podese observar que um total de 17 adaptações foram feitas nas técnicas ágeis para que
fossem aplicadas, sendo 7 adaptações na técnica de Desenvolvimento Iterativo e o
restante divididas nas outras 7 técnicas. Conclui-se, portanto, que são necessárias
adaptações para usar as 8 técnicas ágeis em projetos ERP, projetos ERP de larga
escala Implementação. Também se concluiu que a técnica de Desenvolvimento
Iterativo foi a mais adaptada nesses projetos. Aqui também as adaptações
aconteceram

em

sua

maioria

pelo

tipo

e

natureza

ERP

dos

projetos,

independentemente do tamanho ou se era uma implementação ou desenvolvimento,
com um total de 11 das 17 adaptações. A natureza de larga escala foi menos
determinante para as adaptações, com 5 das 17 adaptações feitas. Por fim, o fato de
ser uma implementação ao invés de desenvolvimento de software, trouxe somente
uma adaptação nos projetos.
Por fim, pode-se observar que houve melhoras em relação a entrega dos projetos no
prazo e também redução de problemas em produção ao se utilizar técnicas ágeis
durante o projeto. Nenhum dos projetos teve atrasos após o uso de técnicas ágeis.
Foi possível observar o impacto em relação à redução de problemas em produção
em dois dos projetos, onde um teve redução de 92% dos problemas e o segundo
teve redução de 82%. Não se pode atribuir tais melhorias somente ao uso de
técnicas ágeis, entretanto essa foi a principal diferença entre as fases dos projetos
analisados. Logo há indícios que técnicas ágeis contribuíram para essa melhoria.
Os resultados obtidos se mostram promissores para a melhora de projeto ERP, já
que melhoras significativas foram observadas após utilizar os métodos ágeis.
Também pôde-se observar quais são as técnicas que sofrem mais desafios durante

a aplicação e também as que precisam de mais adaptações, podendo utilizar tais
dados para preparar a aplicação em outros projetos. Fica evidente que técnicas
como Plano Iterativo é de difícil aplicação em projetos ERP de larga escala, e que
modelos híbridos entre um projeto com timeline waterfall pode sim utilizar de outras
técnicas ágeis e ter resultados satisfatórios com isso.
6.3 Ameaças à validade
Destaca-se quatro ameaças à validade dos resultados obtidos nesta dissertação.
A primeira ameaça deve-se ao fato dos fatores de sucesso poderem ter outras
fontes determinantes para a melhora nas fases dos projetos. Como as fases são em
momentos diferentes, vários fatores podem ter sido chave para a melhoria no
atendimento dos prazos e também redução dos problemas em produção. Alguns
desses fatores podem ser a melhor experiência dos times de projeto já que as fases
que utilizaram ágil foram fases posteriores às fases que não se utilizou ágil. Essa
ameaça foi gerenciada por se detalhar as diferenças entre as fases e identificou-se a
utilização do ágil como a maior alteração entre as fases, e, portanto, o maior fator
determinante.
A segunda ameaça diz respeito aos questionários aplicados a vários participantes.
Pode-se dizer que uma resposta baseada em sentimentos e não fatos dos
participantes, poderia afetar aos resultados finais analisados na sessão 5. Por
exemplo, se somente um participante houvesse dito que a técnica de Engajamento
do Cliente não foi aplicada nos projetos por ter tido alguma experiência ruim com os
clientes, a análise aplicada já iria dizer que a técnica foi aplicada de forma parcial e
não total. Desta forma, esta dissertação buscou trazer os detalhes dos questionários
aplicados e todas as respostas de forma consolidada, ou em gráficos ou utilizando a
técnica de código aberto, para que se possa replicar as análises. Outra opção para
validade dos dados seria a observação dos projetos por algum tempo, comprovando
as respostas obtidas. Essa técnica, porém, também não confirma 100% das
respostas, já que se pode observar uma situação de forma pontual e isolada, e
toma-la como verdade absoluta para a validação dos dados. Portanto, essa técnica
não foi utilizada nesta dissertação.
A terceira ameaça diz respeito as técnicas escolhidas como análise desta
dissertação. Somente 8 técnicas foram utilizadas, com base no artigo de Gren et. al.

(2016), por se tratar de um artigo atual e que consolida vários estudos, mostrando
essas técnicas como as mais utilizadas no mercado atual. Entretanto, a observação
de outras técnicas poderia mudar os dados observados, trazendo outras conclusões.
Essa escolha foi feita com base nos argumentos aqui descritos, e, portanto, os
resultados são limitados ás técnicas escolhidas.
Finalmente, como comentado na sessão 1, o autor desta dissertação fez parte de
um dos projetos analisados. Portanto, pode-se dizer que uma ameaça a validade
são as influências do mesmo para os resultados obtidos. Buscando minimizar esse
risco, duas principais ações foram feitas. A primeira foi analisar fases que já haviam
terminado, para não afetar os resultados do projeto. A outra ação foi avaliar outros 4
projetos, minimizando a porcentagem afetada pelo projeto em questão.
6.4 Discussão com trabalhos relacionados
O artigo de Alleman (2002) traz dois principais tópicos e ambos foram confirmados
como aplicáveis também aos 5 projetos observados por essa dissertação. O primeiro
tópico descreve as particularidades de projetos ERP, como sendo relacionado aos
processos Core das empresas, como sendo uma Implementação e não
desenvolvimento e por fim exigir mudanças organizacionais. Essas características
foram comprovadas e estavam presentes em todos os 5 projetos de forma total ou
parcial. O segundo tópico faz uma comparação teórica sobre waterfall e ágil e
argumenta que ágil seria melhor para projetos ERP em relação aos resultados
obtidos. O principal motivo para isso é que esses projetos têm seus requisitos
alterados todo o tempo, e waterfall prevê que todos os requisitos são conhecidos no
começo do projeto. Essa dissertação observou que os 5 projetos ERP tiveram
melhoras ao se utilizar práticas ágeis em relação as fases anteriores. Alleman
também descreve quais seriam os pilares para sucesso da aplicação das técnicas
ágeis, tais como suporte dos Stakeholders e relacionamento com o Provedor. Esses
pilares não foram objeto de observação deste estudo.
O artigo de Meszaros et al. (2007) traz os resultados de um estudo de caso em um
projeto de pequena escala que faz a implementação de um dos módulos do produto
SAP. Eles descrevem os 4 principais desafios enfrentados no projeto, o primeiro
sendo profissionais com conhecimento específico, dificultando a criação de times
multifuncionais. O segundo é a baixa aderência à ferramenta de automatização de

testes e integração contínua. O terceiro é a dificuldade de encontrar arquitetos com
conhecimento de integração em SAP e o último a dificuldade de comunicação entre
negócio e time técnico. As duas primeiras dificuldades também foram encontradas
nos projetos observados, já as duas últimas não. Os arquitetos dos projetos de larga
escala tinham conhecimento geral e de integração e não foram de difícil contratação.
Tampouco houve dificuldade de comunicação entre o negócio e time técnico, devido
à proximidade física e foco dos recursos de negócio dentro do projeto, a
comunicação não apresentou maiores problemas.

O artigo também trouxe dois

exemplos de ferramentas para automatização de testes e integração contínua das
User Stories do estudo de caso do produto SAP. Eles argumentam que o uso
dessas ferramentas foi de grande importância para o projeto já que trouxe agilidade
nesta técnica de teste e integração contínua. Nos projetos observados nessa
dissertação, não se usou ferramentas de automatização e realmente houve
reclamação de 2 participantes dos projetos. Os participantes dos projetos
argumentaram que não havia ferramentas automáticas e o trabalho de integração
das User Stories teve que ser feita de forma manual
Garcia et al. (2012) trazem detalhes de seu estudo de caso ERP com um time de 7
pessoas e descrevem sucesso ao se utilizar métodos ágeis. O principal foco do
artigo foi detalhar a estrutura do time ideal para esse tipo de projeto, destacando o
papel do Product Owner, do Scrum Master e do time Scrum. Dos 5 projetos
estudados, o projeto Delivery Center por ser de baixa escala com um time também
de 7 pessoas, apresentou estrutura similar com os mesmos papéis descritos pelo
artigo e teve também sucesso nas entregas. Já os outros 4 projetos, sendo de larga
escala e com múltiplos times Scrum, não pôde contar somente com os papéis
descritos por Garcia, já que esses seriam insuficientes. Papéis adicionais como
Scrum of Scrums, PO of POs e Arquitetos foram incluídos nos projetos com um
objetivo focado em integração, técnica e de processo, dos diversos times envolvidos
no projeto. Essa foi a principal diferença observada, os projetos de Larga Escala
precisaram de uma camada integradora entre os times.
Estellés et al. (2010) realizaram um estudo de caso em projeto de baixa escala com
três integrantes. Referiram a problemas ao se utilizar waterfall, como testes muito
tardios no processo e não reagir bem às mudanças. Ambos os problemas não foram
verificados diretamente por esse estudo, mas, por outro lado, o uso das técnicas

ágeis e o fato de testar o sistema já dentro das Sprints, e com integrantes do
negócio, foram técnicas utilizadas pelos projetos que apresentaram melhoras em
suas entregas. O fato de se aceitar mudanças e realizar pequenos Sprints já no Go
Live dos projetos também trouxe melhores resultados.
Estellés et al. (2010) sugerem três principais modelos como foco para o sucesso do
projeto ERP utilizando métodos ágeis. Esses são ter times pequenos, revisão por
pares e uma adaptação feita nas técnicas de XP. Essa adaptação foi incluir uma
fase inicial no projeto chamada de Pre-exploração, antes da fase de coleta de
requisitos. Essa fase teve o objetivo de conversar com os integrantes da empresa
para entender os termos utilizados no dia a dia e também os processos executados.
Desta maneira, os integrantes do projeto tiveram mais sucesso ao entender os
termos utilizados e os processos no momento de coletar as User Stories. O projeto
de baixa escala Delivery Center seguiu o conceito de times pequenos, entretanto os
de larga escala não seguiram, tendo times com média de 30 integrantes, e assim
mesmo foi possível aplicar as técnicas ágeis. Sobre revisão por pares, nenhum dos
projetos teve essa técnica, e tampouco afetou no resultado final. Finalmente, a fase
Pre-exploratória esteve presente nos projetos de larga escala, com a adaptação
tendo o Sprint 0, para Design e entendimento melhor dos requisitos. Já no Delivery
Center de baixa escala não foi necessária essa adaptação. Portanto a adaptação de
Pre-exploração pareceu ser mais necessária pelo tamanho do projeto do que nos
projetos ERP no geral.
Jovicic et al. (2012) fazem um estudo de caso em uma implementação do Microsoft
Dynamics e reportam principalmente a necessidade de uso de ferramentas de
automação para testes e integração. Nos projetos estudados, não foi possível usar
essas ferramentas pois não foi possível encontrá-las para o produto SAP, e isso
realmente trouxe mais horas de trabalhos para os projetos que tiveram que executar
as mesmas tarefas de forma manual.
Finalmente, Carvalho et al. (2009) não fizeram um estudo de caso mas trazem em
análise teórica que o foco em TDD, Desenvolvimento Iterativo e Integração Contínua
são os principais pilares para o sucesso dos projetos ERP utilizando métodos ágeis.
Nos projetos desta dissertação isso foi parcialmente comprovado, já que todos
usaram as técnicas de Desenvolvimento Iterativo e Integração Contínua. Entretanto,
TDD não foi utilizado, mesmo assim tendo resultados positivos nos projetos. O artigo

também argumenta que a arquitetura não deveria somente emergir nesses projetos,
em verdade uma arquitetura inicial deveria acontecer, e isso foi verdade para todos
os projetos de larga escala, que precisaram fazer uma adaptação na sequência dos
projetos criando a Sprint 0 para fazer um Pre-design da solução. Finalmente, o artigo
comenta possíveis dificuldades para se utilizar ágil em projetos ERP por questões
culturais, já que os provedores e também times de projetos ERP sempre trataram os
métodos de gerenciamento dos projetos da mesma maneira, geralmente com
técnicas waterfall. Isso foi verdade em todos os projetos verificados, e houve
necessidade de treinamento e tempo para maturar as pessoas a tratarem o projeto
de modo diferente.
Pode-se ver que parte das experiências e resultados dos artigos encontrados no
estado da arte também se aplicaram nos 5 projetos observados nesta dissertação.
Outra parte dos resultados foram diferentes e essas diferenças estão relacionadas
as naturezas e características de larga escala dos projetos, já que nos trabalhos
relacionados o foco foi projetos de baixa escala ou foco teórico.
6.5 Recomendações para Trabalhos futuros
Como trabalhos futuros, o autor deste estudo sugere três principais focos.
O primeiro seria fazer estudos com uma quantidade maior de projetos, de forma a
trazer mais dados estatísticos e maior representatividade na porcentagem total de
projetos ERP realizados em um período de tempo. Desta maneira, se poderia trazer
resultados genéricos para todos os projetos ERP, e não resultados que sejam
focados somente em alguns projetos. Tomando uma amostragem satisfatória dos
projetos ERP executados em um período de tempo se poderia analisar e confirmar
resultados genéricos para projetos ERP de modo geral. Poder-se-ia checar por
exemplo se a técnica ágil Desenvolvimento Iterativo é a técnica mais adaptada e
com maiores desafios em projetos ERP de forma geral, já que este estudo observou
que essa é foi a técnica mais adaptada nas duas empresas.
Um segundo foco deve ser uma maior quantidade de técnicas ágeis e análise de
outros Frameworks utilizados na atmosfera ágil. Desta maneira, outras técnicas
podem ser observadas, analisando suas adaptações e também contribuições para
os resultados finais dos projetos. Uma das técnicas poderia ser por exemplo o
Extreme Programing em projetos ERP que não sejam de alta implementação. Outra

técnica poderia ser a documentação gerada de forma automática para evitar uma
das características aqui descritas, a Alta Documentação que ainda esteve presente
nos projetos ERP desta dissertação.
Uma terceira sugestão seria o uso de experimento de algumas soluções para os
desafios enfrentados pelos 5 projetos. Por exemplo, apesar da técnica de Plano
Iterativo ter sido aplicada nos projetos, pode-se argumentar que a sociedade ágil
não considera que um projeto que traga valor ao negócio somente no final de vários
meses de implementação não foi realmente iterativo. Este foi o caso de todos os 4
projetos de Larga Escala e implementação por não poderem substituir o sistema
ERP antigo de forma gradativa e iterativa, tendo ao final somente um Go Live.
Poder-se-ia experimentar em ambiente controlado algumas outras alternativas,
como a troca gradual do sistema ERP, integrando os módulos com o sistema que
está sendo trocado. Desta forma, poder-se-ia testar o valor entregue para uso do
usuário final em menor tempo. Outros experimentos seriam com ferramentas de
testes e integração contínua feitas para o ambiente ERP.
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APÊNDICE A – Questionário sobre aplicação de Técnicas Ágeis
IPT – Engenharia de Computação
Questionário sobre aplicação de Técnicas Ágeis
Este questionário lista 8 técnicas ágeis consolidadas no artigo de Gren et. al. (2016),
onde ele junta a pesquisa de Williams (2012) realizada em 326 parceiros que
aplicaram técnicas ágeis na Europa e América do Norte e o estudo de So and Scholl
(2009) que analisa as técnicas aplicadas em 55 diferentes projetos ao redor de 15
países (América, Europa e Ásia). Com esses dois estudos, ele consegue resumir
quais seriam as 8 principais técnicas ágeis aplicadas em projetos na atualidade.
Este questionário busca entender se tais técnicas foram aplicadas em seu projeto
Concourse.
Abaixo, o resumo das 8 técnicas:
Plano Iterativo: Resume-se em duas fases. Na primeira, se lista todos os requisitos
dos clientes em forma de User Stories. Na segunda, junto com clientes e time
técnico, define-se o tamanho de cada User Story e também a prioridade para tratar
cada uma, em diferentes ciclos, denominadas iterações.
Desenvolvimento Iterativo: Entrega de pequenas partes do sistema, funcionando,
em tempos iguais e inferiores a 30 dias. Desenvolvimento e teste contínuo em cada
iteração.
Integração e Teste contínuo: Todos os integrantes dos times estarem
compartilhando seus resultados e trabalho com os outros integrantes, juntando as
partes para que funcionem como só um sistema e testando continuamente.
Reunião Stand Up: Reuniões rápidas feitas em pé, tendo todos os integrantes dos
times juntos, para prover a situação atual de cada tarefa, possíveis bloqueios a
continuidade da atividade e o que planejam fazer no dia.
Engajamento do cliente: Clientes disponíveis e participativos nas iterações, para
prover respostas a possíveis dúvidas que o time tenha.
Testes do Cliente: Cliente disponível para testar as partes do produto entregue,
validando se a mesma atende à necessidade estabelecida e definida para ser
entregue em tal iteração.

Retrospectivas: Workshops ao final de cada iteração com todos os integrantes dos
times para entender que técnicas foram aplicadas de maneira a melhorar a
integração e quais práticas não trouxeram sucesso, para então decidir o que
continuar fazendo e o que parar de fazer nas próximas iterações.
Collocation: Proximidade física de todos os integrantes do time de
desenvolvimento, para gerar colaboração rápida, prática e produtiva entre os
membros.
Você foi identificado como um dos membros do projeto em questão. Com os
detalhes acima, favor responder o questionário abaixo sobre a aplicação de tais
técnicas em seu projeto.
Nome:
Papel:
Resumo de atividades:
Projeto:
Questionário

Técnica

Plano Iterativo

Técnica

Observado em

Número de

Utilizada?

(Atividade,

Pessoas

(Sim/Não)

Fase)

SIM

Release

7

Planning

Comentários

[Ajuda muito
porque ela
quebrou o
projeto em
pequenas
partes]

Desenvolvimento -

-

-

-

-

-

-

Iterativo
Integração e
teste contínuo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Testes do Cliente -

-

-

-

Retrospectivas

-

-

-

-

Collocation

-

-

-

-

Reuniões Stand
Up
Engajamento do
cliente

APÊNDICE B – Questionário Características dos Projetos ERP
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Questionário Características Projetos ERP
Nome:
Papel:
Resumo de atividades:
Projeto:
Responda abaixo se as características são presentes em seu projeto, colocando
comentários sobre as mesmas. Qualquer outra característica que veja como específica de
seu projeto, lançar no campo Outros.

Característica

Sumário

Presente
em Seu
Projeto?
(Sim/Não)

Implementação

Instalação de um produto
pronto, sem
desenvolvimento de código
ou configuração.

Dependência do Como se trata de instalar
Provedor

um produto de prateleira,
existe uma grande
dependência em mãos de
provedores, geralmente do
fornecedor, que conheça o
produto em questão.

Mudança

O produto ERP traz

Organizacional

consigo várias melhores
práticas de processos
Supply Chain, e a empresa

Comentários

precisa então se adaptar
aos novos processos.
Integração entre Os sistemas tocam vários
Setores

setores organizacionais,
tais como Finanças,
Vendas, Logística,
Regulatório, e os mesmos
precisam se integrar e se
adaptar aos novos
processos.

Longo Tempo

Já que causa uma
adaptação na empresa,
geralmente se leva tempo
para a implementação toda
ocorrer e também a
empresa se adaptar ao
novo Software.

APÊNDICE C – Questionário sobre Fatores de Sucesso
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Questionário Fatores de Sucesso
Este questionário coleta os fatores de sucesso do sistema entregue a partir de duas
métricas:
1. Entrega no prazo previsto de término do projeto
Identificar a data prevista de entrega do projeto, estabelecida no início da
implementação/desenvolvimento e a data final real de entrega.
2. Quantidade de Problemas reportados durante primeiro mês de uso
Número total de problemas reportados pelos usuários
Este questionário irá estabelecer a comparação entre as diferentes fases dos
projetos.

Dados da Fase de Projeto

Fase do projeto: [Fase Inicial conhecida como Canvas – Brasil e México]
Escopo: Entrega do sistema Back to Basics SAP ERP para Brasil e México,
companhias Medical e Jansen
Data Início: Abril 2012
Data Prevista Fim: Outubro 2014
Fonte: aCar – Contrato interno da empresa com detalhes de budget, escopo e
prazos do projeto

Dados de Entrega do Projeto

Data de entrega: Abril 2015
Fonte: Comunicação Formal da Empresa e Data de primeiro acesso no sistema
SAP
Total de problemas reportados no primeiro mês:
Fonte: Sistema SAP Solman

APÊNDICE D – Perguntas da entrevista Desafios e Adaptações

IPT – Engenharia de Computação
Entrevista sobre Desafios e Adaptações
Nesta entrevista serão transcritos os passos para a aplicação de um determinada
técnica ágil, identificada como aplicada na fase do projeto segundo os questionários
de aplicação de técnicas ágeis.
Serão transcritos:
1. Desafios enfrentados
2. Adaptação feita (em caso de aplicável)
Dados de Entrevistado

Nome:
Papel:
Resumo de atividades:
Fase do projeto:
Transcrição
1. Desafios enfrentados
2. Adaptação feita (em caso de aplicável)

