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RESUMO
As instituições financeiras possuem parte de seus sistemas legados
desenvolvida em métodos tradicionais de que sustentam boa parte dos negócios.
Apesar de serem muito importantes, eles são difíceis de manter e evoluir, portanto
fazer sua troca é uma decisão difícil de ser tomada devido aos riscos envolvidos. As
instituições financeiras também já possuem sistemas desenvolvidos mais
recentemente com métodos de desenvolvimento ágeis e que começam a ser tornar
sistemas legados e entrar em ciclo de manutenção. Porém, muitas das equipes de
manutenção mantêm os sistemas legados com os métodos tradicionais, cujo
sistemas mais antigos foram desenvolvidos. Ademais, as instituições desejam ter a
mesma flexibilidade que já observaram no desenvolvimento de sistemas ágeis na
manutenção de sistemas legados. Apesar de muitos estudos já terem revelado as
barreiras para adoção dos métodos ágeis de desenvolvimento de sistemas,
identificou-se que não existem muitas pesquisas de adoção de métodos ágeis para
manutenção de sistemas legados, principalmente no segmento financeiro onde os
sistemas legados possuem uma importância muito grande. Como base teórica deste
trabalho é fundamentado o ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, seus
modelos e as características dos métodos tradicionais e ágeis de desenvolvimento
de sistemas bem como as principais características da manutenção de sistemas.
Foram selecionados trabalhos que mostram os principais fatores de adoção dos
métodos ágeis e por fim, para atingir o objetivo de adotar métodos ágeis na
manutenção de sistemas legados, foi feito um estudo de caso com questionários
com múltiplas fontes de dados em uma instituição financeira.Esta pesquisa
qualitativa e exploratória foi feita com a ajuda de questionários respondidos pelos
principais envolvidos no processo de manutenção de sistemas em uma instituição
financeira de médio porte no Brasil.Os resultados comprovam que apesar dos
métodos ágeis serem bem aceitos na manutenção de sistemas legados, os
seguintes fatores precisam ser observados para que haja sucesso na adoção de
métodos ágeis na manutenção de sistemas legados: o gerenciamento de time,
distribuição e tamanho do time, levantamento e priorização dos requisitos,
organização da empresa, contato direto com o cliente e o processo de
documentação e que os ganhos do uso de métodos ágeis na manutenção de
sistemas são as entregas contínuas de funcionalidades e melhoria do alinhamento
da TI com os negócios, porém não foi comprovada a adaptação mais rápida de
escopo e também maior visibilidade do projeto na empresa. A contribuição prática
deste estudo é incentivar a adoção de métodos ágeis na manutenção de sistemas
que foram desenvolvidos com métodos tradicionais de desenvolvimento, além de
possuir relevância científica, pois reúne em um único documento alguns dos
principais métodos de desenvolvimento de sistemas e evidencia os principais fatores
para utilização de métodos ágeis na manutenção de sistemas em uma instituição
financeira.
Palavras-chave: Manutenção de sistemas. Adoção de Métodos ágeis. Instituição
Financeira. Métodos de desenvolvimento de sistemas.

ABSTRACT
Adoption of agile methods for maintaining legacy systems: Case study in a
financial institution
Financial institutions have part of their legacy systems developed using
traditional development methods and support a large part of their business. Although
they are very important, they are difficult to maintain and add new features to it. This
creates a difficult decision due to the risks involved. Financial institutions already
have systems developed more recently using agile development methods, which are
becoming legacy systems and entering on maintenance cycle. However, many teams
maintaining legacy systems use the traditional methods that older systems were
developed. The customer wants to have the same flexibility that they have already
observed in the development of agile systems. Although many studies have already
revealed the barriers to the adoption of agile system development methods, there are
not many studies on the adoption of agile methods for maintaining legacy systems,
especially within the financial segment. The theoretical basis on this work are based
on the system development life cycle, its models and the characteristics of traditional
and agile system development methods, as well as the main characteristics of
systems maintenance. Systematic reviews were selected and the main factors of
adoption of agile methods are found and, finally, to achieve our goal of adopting agile
methods in the maintenance of legacy systems, a case study questionnaire with
multiple data sources was compiled by a financial institution. The practical
contribution of this study is to encourage the adoption of agile methods in the
maintenance of systems wich were developed using traditional methods of
development. Additionally having scientific relevance because it gathers in a single
document some of the main system development methods and shows the main
factors for use of agile methods in systems maintenance. This qualitative and
exploratory research was carried out with the help of questionnaires completed by
the main stakeholders. The answered questionnaires showed that although agile
methods are well accepted in the maintenance of legacy systems, the following
factors need to be observed for successful adoption of agile methods maintaining:
team management, team distribution and size, requirements gathering and
prioritization, company organization, direct contact with the customer and the
documentation process. Result show that gains in the use of agile methods in
systems maintenance are the continuous delivery of functionalities and improved
alignment of IT within the business, but the speedier adaptation of scope and a clear
project status visibility of the project has not been proven.
Keywords: Systems maintenance; Adoption of agile methods; Financial institution;
Systems development methods.
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1 INTRODUÇÃO
As instituições financeiras tais como bancos, financeiras e instituições de
pagamentos possuem grande parte de seus sistemas desenvolvidos há muito tempo
com métodos tradicionais de desenvolvimento de sistemas (LIANG et al., 2018).
Desta forma, os métodos tradicionais de desenvolvimento de sistemas
sempre estiveram presentes no dia a dia das instituições financeiras que precisam
ter uma estabilidade em seus sistemas – um pequeno erro pode causar a perda de
milhões - e também porque, principalmente depois da crise de 2008, as instituições
sofrem uma pressão muito grande por due dilligences que necessitam de forte
documentação em seus sistemas, o que é uma das características intrínsecas dos
métodos tradicionais de desenvolvimento orientados ao planejamento (LIANG et al.,
2018).
Nos últimos tempos, os métodos ágeis de desenvolvimento de sistemas vêm
ganhando espaço em muitas instituições financeiras nos projetos mais recentes que
precisam de entregas rápidas, com melhor qualidade e custos menores (LIANG et
al., 2018). Apesar dos métodos tradicionais e métodos ágeis coexistirem nas
empresas, os métodos ágeis não são amplamente utilizados na manutenção de
sistemas legados de instituições financeiras (CALVO, 2019). Porém as instituições
financeiras já perceberam os benefícios de se utilizar os métodos ágeis e buscam
que sejam utilizados em todos os sistemas da empresa (TAURION, 2018).
O principal problema encontrado na manutenção de sistemas é o conflito em
atender de forma rápida demandas simples e ao mesmo tempo ter capacidade de
realizar demandas complexas em ritmo constante (DE AQUINO JUNIOR; DANTAS,
2019).
Portanto, este trabalho tem como objetivo ajudar na adoção de métodos ágeis
na manutenção de sistemas legados, que ainda exercem grande importância nas
instituições financeiras e normalmente possuem estruturas monolíticas, cuja troca
pode ser muito custosa.
A principal lacuna encontrada é a falta de estudos de equipes de manutenção
de sistemas que utilizavam métodos tradicionais de desenvolvimento de sistemas e
que agora começam a utilizar métodos ou práticas ágeis. Também pretende-se
evidenciar os fatores que mais impactam na adoção de métodos ágeis na
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manutenção de sistemas legados que foram desenvolvidos em métodos tradicionais
de desenvolvimento.
1.1 Apresentação e contextualização do problema
Um método de desenvolvimento de software é um meio recomendado para
atingir o objetivo de desenvolver um sistema com base em um conjunto de regras e
racionais que geralmente incluem a definição de fases, procedimentos, tarefas,
regras técnicas e diretrizes, documentação e ferramentas (SHARMA; DEY, 2011). O
primeiro método de desenvolvimento de sistemas definido formalmente por Royce
(1970) foi o orientado ao planejamento ou as chamadas metodologias tradicionais
que possuem processos bem definidos, extensiva documentação, planejamento
detalhado, e onde é necessário existir uma previsibilidade das funcionalidades e dos
próximos passos (SHARMA; DEY, 2011).
As instituições financeiras sempre foram conhecidas pelo uso extensivo de
tecnologia (EICKHOFF; MUNTERMANN; WEINRICH; 2017) e desenvolveram seus
sistemas com métodos tradicionais orientados ao planejamento com forte
documentação (KANANE, 2014) com escopos bem definidos e sem grandes
alterações (BECHTOLD, 2007). Como resultado, possuem grande parte de seus
sistemas desenvolvidos há muitos anos sem técnicas precisas para facilitar
manutenção (LIANG et al., 2018). Estes sistemas chamados de legados possuem
grande importância para o negócio já que sustentam todas as operações nas
instituições

financeiras

(HUSSAIN;

BHATTI;

RASOOL,

2017),

porém

eles

representam uma grande barreira para a adoção de métodos mais modernos de
desenvolvimento de sistemas (LIANG et al., 2018).
Segundo Albuquerque e Cruz (2018), um sistema pode ser chamado de
legado quando ele é útil ou até essencial para uma organização, mas por vezes foi
desenvolvido em tecnologias ora obsoletas e normalmente com métodos tradicionais
de desenvolvimento de sistemas. Os sistemas legados frequentemente executam
funções críticas para o negócio e precisam ser mantidos para que o mesmo continue
existindo. Sistemas se tornam legados quando começam a resistir à modificações e
evolução. Os sistemas legados são um desafio conhecido para as operações de
organizações modernas, pois limitam sua capacidade de mudança e crescimento de
negócios. O conhecimento incorporado ao sistema legado constitui um ativo
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organizacional significante e caso ele proveja valor para o negócio, então deve ser
modernizado ou substituído por outro sistema (ALBUQUERQUE; CRUZ, 2018).
Os mainframes e sistemas legados criados durante a existência das
empresas ainda estão muito presentes: 71% das 500 maiores empresas do mundo
usam mainframe, portanto possuem sistemas legados, 87% de todas as transações
em cartão de crédito nos EUA são feitas por mainframes em sistemas legados, 30
bilhões de transações foram feitas em mainframe, em 2017, 92 dos 100 maiores
bancos americanos usavam mainframe em 2018 (IBM INSTITUTE FOR BUSINESS
VALUE, 2017; TOZZI, 2020).
Apesar da arquitetura complexa e de difícil manutenção, os ambientes
bancários sempre foram estáveis, confiáveis e capazes de suportar cargas de
trabalho consideráveis. Embora possam ser feitas modificações, isso não é fácil e, à
medida que as demandas nos sistemas se aceleram, fica mais difícil para os bancos
acompanhar as rápidas mudanças no mercado (TAURION, 2018).
Os métodos tradicionais de desenvolvimento incentivam a estabilidade dos
requisitos, que é um dos pontos muito importantes para as instituições financeiras
enquanto os métodos ágeis encorajam a mudança, que é um ponto importante para
quem deseja velocidade em mudar de direção (SHIM; LEE, 2017).
Os métodos ágeis de desenvolvimento de sistemas possuem como principal
característica as entregas rápidas e frequentes e, como benefícios, o ganho de
produtividade no desenvolvimento, aceleração das entregas de software, melhoria
no alinhamento da TI com negócios, melhoria da qualidade no produto final,
adaptação mais rápida de escopo e melhoria da visibilidade do projeto
(VERSIONONE, 2018).
Segundo o 12º relatório State of Agile, 97% dos entrevistados responderam
que praticam métodos ágeis e 59% dos entrevistados ainda estão melhorando o
processo, indicando que há muito o que fazer neste sentido. Neste ano, 25%
responderam que seus times adotam métodos ágeis totalmente, enquanto que na
pesquisa de 2016 este número era de apenas 8% (VERSIONONE, 2018).
O banco Santander Brasil iniciou a implantação de métodos ágeis nos
sistemas de canais de atendimento em janeiro de 2016 e desde então o banco
ampliou a qualidade de soluções desenvolvidas, reduziu em 60% do Time to Market
e ainda diminuiu custo com a redução de desperdícios e antecipação do ROI dos
projetos. A iniciativa que levou 1 ano e 5 meses consolidou um dos maiores modelos
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de escala em execução na área bancária mundial, abrangendo 39% de todos os
projetos de tecnologia no período, com o total de 121 Squads (times
multidisciplinares de desenvolvimento), 1.164 pessoas em 17 tribos (conjunto de
Squads juntas por oportunidades de negócio) (CATARINO BRASILEIRO, 2018).
Após um ano do início de adoção do ágil, em janeiro de 2017, o banco
Santander iniciou a adoção de métodos ágeis na manutenção de sistemas legados
finalizando seu processo em março de 2018, quando iniciou o processo para escalar
o ágil (MARIETO, 2018).
O ING foi outro banco que adotou método ágeis, após dois anos da adoção a
satisfação do cliente e o engajamento dos funcionários cresceu, além de tornar o
banco mais rápido em lançar novos produtos (BARTON; CAREY; CHARAN, 2018).
Segundo Rigby, Sutherland e Noble (2018), em um artigo da revista Harvard
Business Review, nem todas as equipes precisam ser organizadas em times ágeis e
na verdade os métodos ágeis não são adequados para algumas atividades, porém
assim que uma parte da empresa começar a criar equipes ágeis, as demais
precisarão se adaptar para garantir a integração entre elas (RIGBY; SUTHERLAND;
NOBLE, 2018).
As instituições financeiras possuem um forte regulador da operação, o Banco
Central do Brasil, que controla as operações dos bancos no Brasil e sempre exigiu
fortes controles nos sistemas de seus controlados. O Banco Central é responsável,
entre outros, por regular o volume de crédito e dinheiro na economia bem como
supervisionar o sistema financeiro nacional promovendo a solidez, normal
funcionamento e constante aperfeiçoamento do sistema de pagamentos (ROSEK et
al., 2016).
A forte regulamentação do Banco Central do Brasil também exerce uma
grande força por prazos nas manutenções regulatórias, onde é necessário conhecer
todo o escopo e melhor previsibilidade dos projetos, para então fornecer um prazo
que pode ser objeto de diligências das empresas de auditoria e regulamentação
(CPRIME, 2012).
Desta forma, com sistemas legados escritos há muito tempo, a cultura de uma
instituição financeira tradicional é baseada em baixa aceitação a erros e riscos e,
portanto, a migração dos sistemas legados chega a ser proibitiva já que mitigar
todos os riscos teria um custo e prazo muito grandes (NARANJO-VALENCIA;
JIMÉNEZ-JIMÉNEZ; SANZ-VALLE, 2016).
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Os métodos ágeis foram adotados primeiramente nas empresas de TI para
projetos com equipes pequenas, porém devido às incertezas do mercado, mudanças
mais frequentes na política mundial, economia e tecnologia, maiores riscos, mais
regulação do mercado, maior pressão dos clientes e forte pressão de outros
entrantes no mercado, as instituições financeiras começaram sua adoção (LIANG et
al., 2018).
A maior parte das publicações encontradas discute a adoção de métodos
ágeis no processo de desenvolvimento de software e não na manutenção de
sistemas. Um projeto de desenvolvimento de software transcorre em um
determinado período de tempo com início e fim, enquanto a manutenção de sistema
envolve toda a vida do sistema desde a sua implantação até a sua obsolescência.
(UR REHMAN et al., 2018).
Os desenvolvedores responsáveis pela manutenção se baseiam na
documentação existente para entender o projeto e fazer a manutenção nos
sistemas, no entanto, muitas vezes a pouca documentação definida pelos métodos
ágeis dificulta este processo. Apesar disto, existem vários benefícios que a adoção
de métodos ágeis na manutenção de sistemas pode trazer: aumento da
comunicação entre o time, melhorar o desempenho do time de desenvolvimento,
aumentar a motivação da equipe e melhorar a qualidade do código (UR REHMAN et
al., 2018 ).
Existem diversos desafios que precisam ser vencidos pelas equipes que
desejam adotar os métodos ágeis na manutenção de sistemas: capacidade da
equipe, envolvimento do cliente, ambiente de equipe ágil, ambiente organizacional
ágil, compromisso gerencial, estratégia de entrega e gerenciamento do projeto
(CHAVES, 2018, grifo nosso) e ainda alinhar os métodos tradicionais com os
processos e princípios dos métodos ágeis sem comprometer a integridade para a
execução disciplinada do controle (THAMHAIN, 2014).
1.2 Questões de pesquisa
Os métodos ágeis já estão presentes nas empresas, porém muitas precisam
ainda adaptar seus processos para uma abordagem ágil (BLACK et al., 2009).
Nas instituições financeiras já existe uma frente ágil que é responsável
principalmente pelas inovações e novos projetos. Estas áreas já nasceram ágeis e
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não tiveram que se adaptar. As instituições financeiras já sentiram um dos principais
benefícios dos métodos ágeis, que é a entrega contínua de funcionalidades,
surgindo assim a necessidade de que os sistemas legados, que são mantidos com
métodos tradicionais, comecem a dar o mesmo retorno e para isso a utilização de
métodos ágeis é importante. Então, a grande questão é como uma empresa adota o
ágil na manutenção de sistemas legados, apesar do sistema não ter sido
desenvolvido neste método (HSM Management, 2019).
Segundo Chaves (2018), há um crescente interesse sobre a adoção de
métodos ágeis, e mesmo mais de 10 anos após a publicações de Chow e Cao
(2008) constata-se a escassez de estudos mais profundos na adoção de métodos
ágeis, principalmente com a utilização de estudos de casos e em instituições
financeiras (Figura 1). Em uma pesquisa no IEEE com a seguinte string “agile AND
(Pratice OR factor OR method) AND case study” no ano de 2017 até 2020
apresentam apenas 71 publicações, porém quando é agregada a string “AND
(Financial OR BANK)” são apresentados apenas oito publicações.
Figura 1 - Evolução das publicações sobre metodologias ágeis e fatores críticos de sucesso
na adoção de metodologias ágeis.

Fonte: Chaves (2018, p. 13).

Portanto, é encontrada literatura onde são discutidos os fatores críticos de
sucesso na implantação de métodos ágeis nas equipes de projetos de
desenvolvimento, porém não é encontrada muita literatura onde os métodos ou
práticas ágeis são usadas por equipes de manutenção de sistemas legados e
principalmente em empresas do segmento financeiro. Portanto, a pesquisa objetiva
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responder as seguintes questões: Quais os fatores que mais impactam na adoção
de métodos ágeis na manutenção de sistemas? E como estes fatores precisam ser
trabalhados na adoção de métodos ágeis nas equipes de manutenção de sistemas
que foram desenvolvidos com métodos orientados ao planejamento para que a
adoção tenha sucesso.
1.3 Contribuições
Este estudo tem relevância prática em possibilitar a utilização de métodos
ágeis na manutenção de sistemas que foram desenvolvidos em métodos tradicionais
em empresas do segmento financeiro e incentivar a adoção destes métodos nestas
empresas e assim melhorar a velocidade e qualidade na manutenção de sistemas.
Como entregável, será feito um plano de recomendação de atividades para
adotar métodos ágeis em todo o processo de desenvolvimento de sistemas
chegando à manutenção de sistemas.
Este estudo tem relevância científica, pois reúne alguns dos principais
métodos de desenvolvimento de sistemas, suas características e suas práticas
mostrando a sua evolução no tempo, bem como evidencia e discute alguns dos
principais fatores para utilização de métodos ágeis na manutenção de sistemas
legados desenvolvidos em métodos tradicionais de desenvolvimento em uma
instituição financeira.
1.4 Método de Trabalho
O método de trabalho proposto para este estudo é baseado na análise de
literatura e no estudo de caso.
Inicialmente é feita uma revisão da literatura apresentando os principais
métodos de desenvolvimento de sistemas (métodos ágeis e os métodos orientados
ao planejamento) mostrando suas principais características e contribuições para o
desenvolvimento de sistemas.
A seguir são listados os principais ofensores para a utilização de métodos
ágeis e, com base nas conclusões de Chaves (2018), são sumarizados os principais
fatores, chegando-se assim aos questionários que foram aplicados em uma empresa
do segmento financeiro, que possui, em seu principal produto, a venda de moeda
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estrangeira em espécie, conta com uma equipe de desenvolvimento por volta de 50
pessoas, que utiliza métodos ágeis nos projetos mais recentes, possui um sistema
legado monolítico de difícil manutenção, o qual engloba quase todas as operações
do grupo e outros sistemas legados, cujo conceito ágil não é compartilhado por toda
a empresa.
A empresa foi escolhida por apresentar um sistema legado de difícil
manutenção e passa por um processo de crescimento em seu negócio com aumento
de operações no banco (o negócio da corretora já está em um tamanho que não
permite mais aumentos devido ao mercado), sendo necessária a criação de muitos
novos sistemas que estão sendo ligados com o sistema monolítico. Este sistema
monolítico precisa ter a mesma agilidade em crescimento que os outros sistemas e
para isso é necessário que a equipe de desenvolvimento deste sistema também
utilize métodos ágeis.
1.5 Organização do trabalho
O trabalho apresenta esta seção introdutória e possui as seguintes seções
como segue:
Na seção 2 é conceituado o ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas
segundo o ISO/IEC/IEEE 12207, que dá base para os métodos de desenvolvimento
de sistemas e os principais modelos de desenvolvimento de sistemas. São
mostrados ainda os métodos tradicionais de desenvolvimento,

ainda muito

utilizados principalmente pelas instituições financeiras. Por fim, são apresentados os
principais métodos ágeis que estão disponíveis no mercado.
Na seção 3 é apresentado o método utilizado para pesquisa, quais os meios e
as etapas do trabalho.
Na seção 4, é apresentado o estudo de caso em uma empresa do segmento
financeiro
Na seção 5, discussão, é apresentado os resultados obtidos pelo autor
confrontando resultados encontrados por outros autores.
Na seção 6, conclusão, é feito um resumo do trabalho apresentando os
resultados, suas limitações e são sugeridas propostas para novos trabalhos.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
Nesta seção são apresentados os conceitos que dão a base teórica para o
assunto. Primeiro, é contextualizado o ciclo de vida de desenvolvimento de sistema,
os modelos de desenvolvimento de sistemas existentes e é feita uma descrição dos
métodos de desenvolvimento orientados ao planejamento e os métodos ágeis.
Também é mostrada a evolução de algumas ferramentas e técnicas que
ajudaram a moldar os métodos ágeis até chegar no manifesto ágil de 2001 e, por
fim, são escolhidos textos com os fatores críticos de sucesso para implantação de
métodos ágeis que são base para a pesquisa.

2.1 Ciclo de vida de desenvolvimento segundo ISO/IEC/IEEE 12207

A ISO/IEC/IEEE 12207 é um padrão internacional que contém a definição
comum do ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas.
Segundo

definida

pela

ISO/IEC/IEEE

12207/2008

(INTERNATIONAL

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2008), cada sistema progride através
de seu próprio ciclo de vida como resultado das ações realizadas e gerenciadas por
pessoas nas organizações. O detalhamento do modelo de ciclo de vida é expresso
através dos processos, suas saídas, relacionamentos e sequências. O ciclo de vida
de desenvolvimento de sistemas (SDLC) prescreve uma sequência particular de
processos que é determinada pelos objetivos e pela seleção do ciclo de vida em si.
Existem duas classificações de ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas:
Os modelos pesados são baseados numa sequência de séries como: análise,
projeto, implementação e teste. Estes tipos de métodos possuem foco em
documentação, planos de longa duração – PLAN DRIVEN – e projeto antes de
iniciar o desenvolvimento (Figura 2). Os maiores representantes deste modelo são o
WaterFall, modelo espiral e o modelo incremental (ISO/IEC/IEEE 12207/2017).
Os modelos leves permitem aos desenvolvedores construir o software mais
rapidamente e com mais eficiência, produtividade e eficácia com respostas mais
rápidas à mudança de requisitos. Sua principal ênfase está em ciclos de vidas
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curtos. Ele encoraja o envolvimento do usuário e prega a entrega de sistemas
funcionando logo nos primeiros ciclos. Os maiores representantes dos modelos
leves são os métodos ágeis (BEN-ZAHIA; JALUTA, 2014).

Figura 2 – Métodos tradicionais de desenvolvimento.

Fonte: Pressman e Maxim (2006).

2.2 Modelos de desenvolvimento de sistemas
A seguir são descritos os modelos de desenvolvimento de sistemas que são
base para todos os métodos de desenvolvimento.

2.2.1 Modelo Incremental
O modelo de desenvolvimento incremental inclui: planejamento inicial, análise
de requisitos iniciais, definição da arquitetura inicial e validação inicial – projeto,
implementação e verificação – com ou sem implantação. Cada estágio fornece uma
parte da funcionalidade. A abordagem permite certa flexibilidade para responder a
estimativas imprecisas de custo e prazo oriundos da falta de bons requisitos, o que
permite postergar o desenvolvimento da funcionalidade (MALL, 2018).
No modelo incremental os requisitos são divididos em vários módulos que
podem ser incrementalmente construídos e entregues (Figura 3). O time de
desenvolvimento primeiro desenvolve as funcionalidades essenciais do sistema que
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não dependem de outros módulos e sistemas. Cada incremento é geralmente
desenvolvido usando um Waterfall iterativo (MALL, 2018).
As vantagens do modelo incremental são: sistema funcionando é entregue
mais cedo e mais rapidamente, problemas são descobertos rapidamente, mais fácil
fazer os testes que o modelo WaterFall, ganho de experiência em incrementos
anteriores, mudanças de requisitos são incluídos nos incrementos. As desvantagens
são: necessidade de forte documentação, já que os requisitos precisam estar claros
desde a primeira iteração, custo mais alto que o Waterfall, requer o envolvimento do
usuário (BEN-ZAHIA; JALUTA, 2014).

Figura 3 - Divisão de requisitos WaterFall Iterativo.

Fonte: Mall (2018).

2.2.2 Modelo espiral
O modelo espiral (Figura 4) que é uma variação do desenvolvimento
incremental propõe ordenar a funcionalidade pelo risco considerando os maiores
riscos nos incrementos iniciais. Isto permite alguma proteção contra surpresas
ocorrendo nos incrementos finais (BEN-ZAHIA; JALUTA, 2014).
As vantagens do modelo espiral são: requisitos podem ser avaliados e
mudados durante o desenvolvimento, método adequado para projetos grandes e
complexos e lida com diferentes tipos de riscos em cada ciclo, portanto, os riscos
são gradativamente reduzidos, o sistema é rapidamente entregue, tem maior
envolvimento dos usuários e os projetos podem começar com requisitos
incompletos. As desvantagens são: é um modelo mais custoso, necessidade de
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maior conhecimento em avaliação de risco e não é muito adequado para projetos
pequenos (BEN-ZAHIA; JALUTA, 2014).

Figura 4 - Modelo Espiral.

Fonte: Kneuper (2018, tradução nossa).

2.2.3 Modelo Iterativo
O modelo de desenvolvimento iterativo executa um planejamento inicial e
depois consiste de um processo cíclico de prototipação, teste, análise e refinamento
da solução. Modelos iterativos executam repetidamente os processos do ciclo de
vida para entregar atividades priorizadas o mais rápido possível com elementos mais
complexos entregues em iterações posteriores (RAHIM et al., 2018).
O modelo de desenvolvimento Iterativo divide o produto em produtos
menores. Este modelo ajuda na constante demonstração do sistema e obtém
respostas rápidas do usuário. O modelo iterativo facilita a análise e gerenciamento
de risco eficazes dos produtos entregues. No entanto, este modelo não é adequado
para projetos menores e, como nem todos os requisitos são analisados no
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planejamento inicial, podem surgir problemas de arquitetura e design (RAHIM et al.,
2018).

2.2.4 Modelo evolucionário
O modelo evolucionário possui muito das características do modelo
incremental. Da mesma forma que o incremental, o sistema é desenvolvido sob um
número de incrementos. A cada incremento, uma funcionalidade é implementada e
entregue ao cliente (MALL, 2018). O software é sucessivamente refinado até a sua
finalização. No modelo incremental os requisitos que estejam completos são
primeiramente entregues, enquanto que o modelo evolucionário os requisitos,
planos, estimativas e solução evoluem nas iterações e não ficam congelados na
especificação inicial. Esta evolução é consistente com o padrão de imprevisibilidade
e mudanças que podem aparecer nos projetos (MALL, 2018).

2.2.5 Modelo Prototipação (Prototyping Model)
O objetivo do modelo de prototipação - Prototyping Model - é produzir um
software parcialmente funcional e então ser examinado pelo usuário e pelo
desenvolvedor. O desenvolvedor constrói um protótipo que inclui requisitos básicos
e garante que estes requisitos são viáveis e, então, outras versões são
desenvolvidas com os repetidos retornos dos usuários sobre as melhorias. Pelo
retorno dos usuários, os requisitos e os protótipos podem ser melhorados (BENZAHIA; JALUTA, 2014).
As vantagens do modelo de prototipação são: o rápido desenvolvimento
implica em entrega mais rápida ao cliente; entrega rápida implica em custo menor;
envolvimento do usuário implica em satisfação; pode ser integrado a outros
modelos; garante a viabilidade técnica; ajuda no refinamento dos requisitos; e o
treinamento do sistema começa no início do ciclo de vida. As suas desvantagens
são: falta de documentação; difícil para manter; e pode levar a falsas expectativas,
pois o usuário que vê o protótipo muito rapidamente exige que o sistema esteja
funcional muito rapidamente também (BEN-ZAHIA; JALUTA, 2014).
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2.3 Método Waterfall e suas derivações
Os estágios de desenvolvimento podem ser subdivididos de diferentes
maneiras, porém os mais citados estágios para o desenvolvimento de sistemas são
elucidação, requerimentos, projeto, construção e testes. Para o modelo Waterfall, os
estágios são considerados sequenciais e é necessário produzir resultados
satisfatórios antes de seguir para o próximo estágio. Na prática é extremamente
difícil atingir os objetivos a não ser que os requisitos estejam bem entendidos
(ISO/IEC/IEEE 12207).
Winston

Royce,

conhecido

por

organizar

os

ciclos

de

vida

do

desenvolvimento, ainda cita, em sua obra, um estágio que seria a refatoração para o
modelo WaterFall (este termo nunca citado por ele). De qualquer maneira, o nome
“refatoração” foi retirado do modelo WaterFall (ISO/IEC/IEEE 12207).
Royce (1970) informou que este modelo funcionaria para casos muito simples
e discutiu de várias formas a inclusão de iteração no modelo WaterFall. Desta
maneira, os projetos baseados no WaterFall tentam seguir um ciclo de vida faseado,
porém voltar no estágio anterior era considerado uma opção e necessário e, então,
criou-se o modelo Waterfall ilustrado na Figura 5 com estágios sobrepostos
(KNEUPER, 2018).

Figura 5 - Método WaterFall com estágio sobreposto.

Fonte: Kneuper (2018, tradução nossa).
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Alguns projetos poderiam durar vários anos executando sequencialmente
cada um dos estágios do WaterFall. Desta maneira a fim de diminuir o prazo entre
as fases eram feitas várias execuções do WaterFall o que foi chamado de sequência
de waterfall (KNEUPER, 2018).

Figura 6 - Sequência de WaterFall.

Fonte: Kneuper (2018, tradução nossa).

As vantagens do método Waterfall são: total documentação das atividades
realizadas; elaboração de um plano geral no início do projeto; modelo muito bem
conhecido; e fácil medição da situação do projeto. As desvantagens são:
necessidade de todos os requisitos no início do projeto; mudanças de requisitos são
difíceis e custosas de serem incluídas; toma muito tempo para a entrega do
software; pouco envolvimento do usuário; não é um bom método para grandes
projetos; e possui um risco muito maior de fracasso (BEN-ZAHIA; JALUTA, 2014).
Para lidar com a falta de detalhamento de requisitos, outros tipos de modelos
foram propostos: incremental, espiral, iterativo e evolucionário (ou adaptativo). Estes
modelos podem envolver repetidas execuções dos processos e estágios.

2.4 Métodos ágeis
O ágil é o método que melhora a reação a mudanças com feedbacks
contínuos, permitindo rápida adaptação do negócio em um ambiente de incertezas.
É muito mais do que frameworks como Scrum, Extreme Programming ou FDD e
mais que as práticas de programação em pares, desenvolvimento orientado aos
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testes, reuniões em pé, sessões de planejamento e Sprint (AGILE ALLIANCE,
2020).
O desenvolvimento ágil é a base para todos os valores ágeis expressos no
“Manifesto Ágil”. E o que difere os métodos ágeis de outros métodos, é o foco nas
pessoas que fazem o trabalho e como elas podem trabalhar juntas (AGILE
ALLIANCE, 2020).
Os métodos ágeis foram adotados primeiramente nas empresas de TI para
projetos com equipes pequenas, porém devido às incertezas do mercado, mudanças
mais frequentes na política mundial, economia e tecnologia, maiores riscos, mais
regulação do mercado, maior pressão dos clientes e forte pressão de outros
entrantes no mercado, as instituições financeiras começaram sua adoção (LIANG et
al., 2018).
A primeira referência dos métodos ágeis foi feita em 2001, quando um grupo
de pessoas definiram os 12 princípios para identificação de processos ágeis
(MANIFESTO, 2001):


A maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e
contínua de software de valor;



Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento.
Processos ágeis se adequam a mudanças para que o cliente possa tirar
vantagens competitivas;



Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até
meses, com preferência aos períodos mais curtos;



Pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em
conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto;



Construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dando a eles o
ambiente e suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho;



O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por
dentro de um time de desenvolvimento, é através de uma conversa cara a
cara;



Software funcional é a medida primária de progresso;



Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores,
desenvolvedores

e

usuários,

devem

indefinidamente, passos constantes;

ser

capazes

de

manter
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Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a
agilidade;



Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não
precisou ser feito;



As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times autoorganizáveis; e



Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então,
se ajustam e otimizam seu comportamento de acordo.

Os métodos ágeis podem aplicar uma variedade de modelos. Com métodos
ágeis é comum um modelo evolucionário que pode ser usado em outros ciclos de
vida nos vários estágios. O que os métodos ágeis têm em comum é a ênfase em
inspeção contínua e colaboração na rápida produção de sistemas que funcionem e
agreguem valor ao negócio em um ambiente de muitas mudanças.
Os métodos ágeis possuem diferentes formas de lidar com os projetos
diferentemente dos métodos tradicionais como WaterFall e outros métodos
orientados a planejamento – PLAN DRIVEN e, desta forma, ajudam a endereçar as
necessidades dos projetos atuais e em sincronia com os ciclos de vida de
desenvolvimento usados atualmente (Figura 7). Agile é um método onde iterações e
testes contínuos tomam lugar no ciclo de vida de desenvolvimento de sistema
(SDLC) (SRIVASTAVA et al., 2017).
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Figura 7 – Métodos ágeis.

Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Srivastava et al. (2017, tradução nossa).

2.4.1 Método RAD (Rapid Application Development)
O Método RAD é um modelo em resposta ao método Waterfall desenvolvido
por volta dos anos de 1980 por Barry Boehm e documentado por James Martin
(1991). Ele possui ciclo de vida curto para produzir software de forma rápida para
sistemas nos quais a interface com o usuário é muito importante. Este método
incentiva o constante retorno dos stakeholders. O principal objetivo deste método é
entregar um software de qualidade com um custo relativamente baixo em um curto
espaço de tempo (entre 60 e 90 dias). No método RAD, os componentes são
desenvolvidos em paralelo como miniprojetos (BEN-ZAHIA; JALUTA, 2014).
O método RAD reconhece que o desenvolvimento de software é um processo
de conhecimento intensivo e provê processos flexíveis para tirar vantagem do
conhecimento adquirido de fases anteriores (Figura 8). As fases do projeto são:
modelagem de negócio, modelagem de dados, modelagem e processo, geração da
aplicação e teste. As grandes desvantagens deste método são a necessidade de
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desenvolvedores muito experientes e ele ser adequado para projetos de ciclo curto
de desenvolvimento. (BEN-ZAHIA; JALUTA, 2014).
Este método teve sua primeira referência por Martin (1991), bem antes do
manifesto ágil, porém devido as suas características: ciclo de vida curto; interface
com o usuário; constante feedback do usuário; menos controle e processos, pode-se
classificá-lo como um método ágil.

Figura 8 – Modelo de protótipo usado pelo RAD.

Fonte: Ruparelia (2010).

2.4.2 Scrum
O Scrum é o método ágil mais conhecido e usado para desenvolvimento de
sistemas. Ele é um método leve e que mostra passos para gerenciar o
desenvolvimento de sistemas. O Scrum foi projetado para aumentar a velocidade do
desenvolvimento de sistemas, define a cultura focando na performance, com ênfase
na criação de valor do cliente, facilita a comunicação entre todos os níveis e melhora
o desenvolvimento (SRIVASTAVA et al., 2017).
Scrum oferece uma maneira personalizada de trabalhar com projetos
diferentes que têm uma diversidade de requisitos e tem vantagens como a seleção
flexível de requisitos para sprints e sem processos específicos a seguir (Figura 9).
Sendo amplamente usado, ainda detém alguns fundamentos que podem dar um
limite para outros métodos (SRIVASTAVA et al., 2017).
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O método Scrum envolve um Scrum master, o product owner e a equipe. O
principal papel do Scrum master é eliminar impedimentos. A equipe do Scrum é uma
equipe que envolve todos os perfis necessários que compreende desenvolvedores,
testadores e outros especialistas exigidos no desenvolvimento que levem a um
produto final e atenda as necessidades do cliente (SRIVASTAVA et al., 2017).
Um sprint é o menor bloco do Scrum que o time pode trabalhar nas tarefas
assinaladas para ele. As tarefas são escolhidas do product backlog e se tornam o
sprint backlog, que é a documentação de todos os requisitos para a sprint atual. O
backlog do produto é decidido e priorizado pelo product owner e são chamados de
histórias do usuário. Todos os dias uma reunião é feita para avaliar o progresso das
tarefas assinaladas para o sprint. Ao final de cada sprint há uma sprint review onde o
product owner conhece o resultado do trabalho. Os objetivos da sprint não podem
ser mudados no meio da sprint (SRIVASTAVA et al., 2017).
Figura 9 – Ciclo básico do Scrum.

Fonte: SchwaBer (2004).

2.4.3 KANBAN/Lean
O Kanban foi concebido originalmente como parte do sistema de produção
JIT (just in time) que significa ‘faça o que é necessário, quando necessário e na
quantidade necessária’. Kanban é, na realidade, um cartão para sinalizar uma
ação de fazer algo (Figura 10). O Kanban também está relacionado à filosofia Lean
que possui os seguintes princípios (KIROVSKA; KOCESKI, 2015):


Eliminar o desperdício;



Ampliar o conhecimento;
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Decidir o mais tarde possível;



Entregar o mais rápido possível;



Empoderar o time; e



Ver o todo.

Com a utilização do KANBAN no SDLC, foram criados por Anderson, em
2010, os princípios básicos do desenvolvimento baseado em KANBAN:


Comece pelo que você tem agora;



Busque mudanças evolucionárias e incrementais; e



Respeite o processo atual, papéis, títulos e responsabilidades.

Com os princípios básicos foi possível a criação dos princípios essenciais do
Kanban:


Visualize o trabalho e o fluxo do trabalho;



Limite o WIP (work in progress);



Gerencie o fluxo;



Deixe as políticas de gerenciamento explícitas; e



Use modelos e métodos e melhore colaborativamente.

Figura 10 – Kanban.

Fonte: Kirovska e Koceski (2015, tradução nossa).

Os maiores benefícios do KANBAN são: melhora do fluxo de comunicação e
redução do fluxo de desenvolvimento. Isto proporciona menor tempo para chegar ao
mercado e cria transparência no desenvolvimento. O Kanban possui muita
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flexibilidade e sem papéis específicos e sprints formais (KIROVSKA; KOCESKI,
2015).
O Lean veio da indústria automobilística japonesa e possui processos formais,
funções de equipe e processos mais precisos. Em muitas publicações o Termo
“Lean” e “Ágil” se confundem, porém estes estão em diferentes níveis. Lean é uma
filosofia ou um conjunto de princípios, enquanto o ágil está mais no nível prático
(WANG, 2011).

2.4.4 XP – Extreme programming
XP é um método de desenvolvimento de sistemas desenvolvido por Kent
Beck (Figura 11). O interesse no XP vem da sua abordagem extremamente
pragmática. As práticas incluem “pair programming”, escrita de testes antes do
desenvolvimento, frequente refatoração e contínua integração e teste (BECK, 1999).
Os princípios chaves são o desenvolvimento iterativo e incremental, trabalhar com a
solução mais simples, excluindo documentação não necessária e propriedade
coletiva do código (BECK, 1999).

Figura 11 – Comparação WaterFall, métodos iterativos e XP.

Fonte: Beck (1999, tradução nossa).

Algumas das práticas do XP são: “Planning game”, pequenas implantações
em produção, projeto simples, testes unitários feitos pelos desenvolvedores e
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funcionais feitos pelos usuários, refatoração, “pair programming”, integração
contínua, propriedade coletiva do código, o cliente fica com o time o tempo todo, 40
horas por semana, espaços abertos, o time muda as regras se necessário e
utilização de um vocabulário que todos entendam – metáforas (SALEH; HUQ;
RAHMAN, 2019).

2.4.5 FDD – Feature Driven Development
O método FDD foi introduzido em 1997 e em 2001 foi amplamente
documentado. O FDD é um método ágil que foca em dois estágios: o primeiro para
chegar a uma lista de funcionalidades a serem desenvolvidas e o segundo para a
implementação funcionalidade a funcionalidade (CHOWDHURY; HUDA, 2011).
O FDD inicia com um escopo do projeto de alto nível (Figura 12). Depois é
feito um detalhamento e, então, mais informações são anexadas ao escopo. Com os
escopos

detalhados

são

identificadas

as

listas

de

funcionalidades.

As

funcionalidades são funções expressas em pequenos pedaços de valor agregado ao
cliente. Exemplo: Calcular o valor de venda ou validar a senha do usuário. Cada
funcionalidade não pode ser maior que duas semanas de trabalho. Após a definição
das funcionalidades, as atividades são passadas aos programadores chefes que
desenvolvem as funcionalidades, depois dos testes unitários e da inspeção de
código a funcionalidade é promovida para a produção (ARBAIN; GHANI; JEONG,
2011).
O FDD satisfaz o conceito fundamental de requisito de software distinguindo
requisitos funcionais e requisitos não funcionais. A especificação, análise e
verificação de requisitos são definidas bem como a definição de atores e suas
atividades (CHOWDHURY; HUDA, 2011).
A análise de requisitos é feita sobre os itens priorizados, e para reduzir os
conflitos dos requisitos o processo foca na integração contínua e na implantação
(CHOWDHURY; HUDA, 2011).
Para minimizar a complexidade os grandes problemas são decompostos. A
integração contínua, a refatoração e a propriedade coletiva do código são a principal
resposta a mudanças. (CHOWDHURY; HUDA, 2011).
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Figura 12 - Processo FDD.

Fonte: Arbain, Ghani e Jeong (2014, tradução nossa).

2.4.6 DSDM – Dynamic Software Development Method
O método DSM fornece um framework para construção e manutenção de
sistemas. Atende o cronograma através do uso incremental e iterativo de
prototipação em um ambiente de projeto (SANI et al., 2013).
O conceito básico do DSDM é que o tempo e o recurso são ajustáveis para
que a agilidade seja atingida. Basicamente, o DSDM possui quatro fases principais:
viabilidade, iteração de modelo funcional, projeto e iteração de construção e
implementação (SANI et al., 2013).
Há nove princípios básicos:
1) O envolvimento ativo do usuário é inevitável;
2) O time deve ter poderes para tomar decisões;
3) A principal preocupação é a entrega frequente de produtos;
4) Mais importante o sistema corresponder às necessidades de negócio do
que focar nas funcionalidades;
5) Desenvolvimento iterativo e incremental é necessário;
6) Durante o processo de desenvolvimento todas as mudanças são
reversíveis;
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7) O escopo e requisitos de alto nível devem ser definidos antes que o
projeto inicie;
8) O teste é integrado ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento; e
9) A abordagem colaborativa e cooperativa entre todas as partes
interessadas é essencial.
Algumas técnicas utilizadas pelo DSDM são:


Priorização MoSCoW: A priorização é essencial porque as coisas
importantes devem ser consideradas antes de coisas menores, pois não
há tempo suficiente para fazer tudo. A funcionalidade é categorizada de
acordo com sua importância:


Must Have - a consideração é dada aos itens mais importantes e
fundamentais para o sistema;



Should Have - as coisas importantes para a solução de negócios;



Could Have - as coisas que são úteis, mas o sistema pode ser
desenvolvido sem eles por um tempo; e



WON’T Have - não terá as coisas que podem facilmente esperar até
mais tarde.



Prototipagem: O DSDM usa protótipos para garantir que todas as partes
interessadas tenham uma visão clara dos vários aspectos do sistema;



O ambiente deve ser ideal para a formação de ideias e essas ideias são
rápidas e equilibram o crescimento;



Conscientização das decisões tomadas por todas as partes interessadas
por outras partes interessadas;



Ampla gama de partes interessadas pode tomar decisões;



Decisões rápidas e precisas são tomadas; e



Time-Boxing: A entrega é feita em um intervalo de tempo não maior que
seis semanas.

Mais do que um simples processo, DSDM (Figura 13) é um framework para
desenvolvimento de software que inclui gerenciamento de projetos, estimativas,
prototipação, timeboxing, gerenciamento de configuração, requisitos priorizados,
implementação, testes e garantia de qualidade, papéis e responsabilidades dos
usuários e do pessoal de TI (SANI et al., 2013).
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Figura 13 - Processo DSDM.

Fonte: Delina et al. (2018).

2.4.7 Crystal
O Crystal pode ser definido como um conjunto de métodos diferentes, sendo
que para cada método atribui-se que determina o seu peso. A metodologia
adequada que se ajusta aos projetos é escolhida de acordo com dois princípios
primários: número de pessoas envolvidas durante o processo de desenvolvimento e
a criticidade do projeto. O processo é feito através de quatro fases sequenciadas:
estadiamento - “Staging” ou encenação, revisão, monitoramento e paralelismo
(HAMED; ABUSHAMA, 2013).
O Crystal é baseado no fato de que não existe um método fixo para todos os
tipos de projetos. A agilidade do Crystal permite que a equipe de desenvolvimento
inicie por pequenos requisitos, assim à medida que o tamanho do projeto aumenta
mais pessoas podem ser envolvidas e o processo pode ser transferido para uma
metodologia mais pesada dentro da família. A equipe de desenvolvimento é livre
para decidir quais práticas de outros métodos ágeis são as mais adequadas para
processar (HAMED; ABUSHAMA, 2013).
Apesar de ser pouco definida, a família Crystal possui valores comuns, como:
entregas frequentes; equipe com especialidades distintas e com boa proximidade e
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integração; não limitação de quaisquer práticas de desenvolvimento; visa
comunicação eficaz e bom fluxo de informações; os projetos possuem ciclo de
desenvolvimento incremental e com liberação de versões variando de um a quatro
meses (SINÉSIO et al., 2013).
Após cada iteração são feitas reflexões sobre possíveis melhorias. Cada
organização avalia o projeto por duas visões: número de pessoas e consequência
dos erros. Como o método não é detalhadamente definido e varia de acordo com o
projeto, utilizam-se cores para indicar a complexidade ou “dureza” da metodologia,
sendo que, quanto mais escura, mais complexa ela é. Sendo assim, a escolha da
cor é baseada no número de pessoas que necessitam ser coordenadas e na
criticidade do projeto, ou seja, o grau do dano que pode ser causado pelo seu mau
funcionamento (SINÉSIO et al., 2013).
O método Crystal caracteriza os projetos através de duas dimensões:
tamanho e criticidade, que correspondem a cor e dureza dos minerais. Crystal Clear
é considerada um método leve, sendo assim para equipes de duas a oito pessoas,
podendo chegar até 12, em casos especiais utiliza-se “Clear“; ”Yellow”, para equipes
por volta de 10 a 20 membros; “Orange” e “Orange Web” são apropriados para times
de 20 a 75 participantes; “Red” para equipes de 75 a 100 membros; e “Maroon” de
200 para cima (SINÉSIO et al., 2013).
Alguns dos princípios do Crystal são: diferentes projetos exigem métodos
distintos; equipes maiores precisam de mais modos de comunicação; quanto mais
crítico o projeto, maior deve ser a cerimônia; excesso de método é custo,
formalidade, processo e documentação, não substituem habilidade, disciplina e
entendimento, Iteração e comunicação direta; mais feedback reduz as necessidades
de documentação, desenvolvimento simultâneo e reduz custos e promove aumento
de velocidade e flexibilidade; a eficiência é dispensável em atividades que não são
gargalo (SINÉSIO et al., 2013).
Segundo Sinésio et al. (2013), as técnicas utilizadas são:


Metodologia de formação: coleta as experiências anteriores;



Oficina de reflexão: a equipe deve fazer uma pausa de uma hora
periodicamente após cada entrega para refletir sobre o trabalho realizado;
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Planejamento relâmpago - blitz planning: fazer uma lista de dependência
entre as tarefas;



Deplhi estimation: uma maneira de fazer uma estimativa inicial de todo o
projeto;



Reuniões diárias em pé: maneira rápida de difundir a informação pela
equipe. Não se deve usar para discutir problemas e sim para identificálos;



Design ágil de interfaces: uma versão rápida do design centrado nas
principais funcionalidades;



Miniatura do processo: técnica de aprendizagem rápido sobre o processo
a ser usado;



Programação lado a lado: uma alternativa menos intensa do pair
programming; e



Burn charts: maneira de dar visibilidade ao projeto através de relatórios.

2.4.8 ASD - Adaptative Software Development
O Método ASD foi desenvolvido em 2000 (Figura 14). O método propõe um
ciclo de vida dinâmico de desenvolvimento de sistemas. O processo começa com a
fase de iniciação do projeto onde os objetivos e prazos são fixos. Vários
componentes são desenvolvidos em paralelo e refinados continuamente e é por isso
que o planejamento do ciclo de desenvolvimento é parte de um processo iterativo
(CHOWDHURY; HUDA, 2011).
No final do processo é importante ter as lições aprendidas sobre a qualidade
na perspectiva do cliente e do resultado técnico, sobre as práticas utilizadas e o
status do projeto (CHOWDHURY; HUDA, 2011).
O ASD não especifica um processo rígido de análise e validação de
requisitos,

porém

os

requisitos

são

evidenciados

em

reuniões

de

JAD

(CHOWDHURY; HUDA, 2011).
O ASD incentiva a prática de pair programming bem como a propriedade
coletiva do código que ajuda a melhorar a resposta a mudanças, minimiza a
complexidade

de

implementação

(CHOWDHURY; HUDA, 2011).

e

permite

a

rápida

detecção

de

erros
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Figura 14 – Fluxo ASD.

Fonte: Schalab (2018, tradução nossa).

2.4.9 Evolução das práticas ágeis até o Manifesto Ágil
A agilidade nasceu dos métodos de desenvolvimento de sistemas e chegou
ao mundo dos negócios devido às rápidas mudanças que são necessárias nesse
ambiente. Ninguém decide ser ágil (entende-se por ágil a velocidade com que você
reage às mudanças) e se torna ágil repentinamente. Por esse motivo houve uma
evolução nos processos e práticas de desenvolvimento de sistemas que permitiu o
surgimento do que é conhecido hoje por agilidade. A seguir são apresentados
alguns dos marcos históricos de evolução das práticas ágeis no desenvolvimento de
sistemas (AGILE ALLIANCE, 2020):


1953 a 1956 – Fred Brooks afirma que ele e um amigo de graduação
realizaram um “pair programming” e produziram 1500 linhas de código
sem erro (WILLIAMS, 2002);
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1967 – É definido o método Delphi para elucidar e refinar opiniões de um
grupo de pessoas na estimativa de desenvolvimento (HELMER, 1967);



1977 – Apesar de desenvolvido na década de 50, o Kanban, como uma
ferramenta de fácil visualização da situação, é finalmente sumarizado na
publicação de 1977 (SUGIMORI et al., 1977);



1981 – Barry Boehm define o método WideBand Delphi para estimativas
de projetos derivados do método Delphi – Análogo ao planning poker
(BOEHM, 1981);



1984 – Barry Boehm mostra que com a Prototipação há um menor
esforço de codificação principalmente com a participação ativa do usuário
(BOEHM, 1984);



1976/1977 – Tom Gilb apresenta o modelo incremental evolucionário
onde pequenas melhorias são implementadas e é possível medir seu
sucesso bem como obter feedback mais rapidamente (GILB, 1977 apud
LARMAN; BASILI, 2003);



1977 – Criação da Ferramenta MAKE. O Princípio de deploy automático
de sistemas;



1986 - Takeuchi e Nonaka escrevem o “The New Product Development
Game“ propondo uma abordagem para criação e gerenciamento de times
baseado no Rúgbi. Esse artigo inspirou o Scrum (TAKEUCHI; NONAKA,
1986);



1988 - Barry Boehm publica “A spiral model of software development and
enhancement” definindo o modelo espiral de desenvolvimento (BOEHM,
1988);



1988 – Scott Schultz descreve o fundamento do Rapid Iterative
Production Prototyping (RIPP) descrevendo o TimeBox (SIMÃO, 2011);



1991 - James Martin combina os conceitos de timebox e iterações
incrementais descritos por Scott Schultz e apresenta o RAD, Rapid
Application Development (SIMÃO, 2011);



1993 - Jeff Sutherland cria o Scrum como um processo na Easel
Corporation (SUTHELAND, 1993);



1994 - James Coplien apresenta StandUpMeeting (COPLIEN, 1994);
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1994 - Grady Booch usa o termo Continuous Integration no livro “ObjectOriented Analysis and Design with applications” (BOOCH et al., 1994);



1995 – Larry Constantine cunha o termo “Dynamic Duo” olhando que em
alguns terminais havia dois programadores. Um dos precursores do “pair
programming” (CONSTANTINE, 1995);



2000/2001 - Ken Schwaber descreve formalmente o BurnDown em seu
site, em 2000, para fornecer uma ferramenta para times que usavam
Scrum, e Jeff Sutherland o descreve em seu artigo em 2001
(SUTHERLAND, 2001); e



2001 - Líderes do Extreme Programming se reúnem para discutir o XP e
sua relação com os então métodos leves – Scrum, DSDM, ASD, FDD.
Desta discussão saiu o Manifesto Ágil (BECK et al., 2001).

2.4.10 Fechamento Métodos ágeis
O movimento para ganhar agilidade no desenvolvimento de sistemas fazendo
melhorias incrementais, colocando o usuário e a equipe como elementos centrais do
desenvolvimento e com feedbacks constantes já vinham desde a década de 70.
Mas é a partir da década de 1990 que os métodos de ciclo curto são mais
bem definidos e começam a ganhar adeptos nas empresas de TI e meio acadêmico.
Com o manifesto ágil todo este conhecimento acumulado durante todos os
anos de desenvolvimento de sistemas é evidenciado e com isso ganham as
empresas chegando às instituições financeiras do Brasil.
De forma geral, os métodos ágeis possuem feedbacks constantes, foco nas
pessoas e como elas trabalham juntas, ambiente sustentável, times autoorganizados e documentação suficiente.

2.5 Manutenção de sistemas
A manutenção de um sistema é uma modificação feita após sua entrada em
produção seja para melhorar a performance, corrigir erros ou adaptar um produto.
Ela pode ser classificada em quatro tipos: corretiva, adaptativa, preventiva e de
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proteção – quando melhora a performance ou facilita a manutenção (RASHID; LO,
2017).
A manutenção de software é uma fase muito importante na vida útil de um
sistema de software. Como resultado da manutenção, o sistema se desvia total ou
parcialmente

de

seu

estado

original

e

evolui

para

um

novo

sistema

(VASANTHAPRIYAN; ARACHCHI, 2020).
Estima-se que cerca de 50% a 70% do custo de um sistema seja com
manutenção e que o método mais usado seja o WaterFall. (RASHID; LO, 2017),
porém muitas empresas estão direcionando esforços para a manutenção usando
métodos ágeis para conseguir a contínua melhoria do sistema, ganhar produtividade
e melhorar a qualidade do código (TARWANI; CHUNG, 2016).
Os processos de manutenção de sistemas precisam considerar algumas
variáveis como complexidade e tamanho do sistema, documentação existente e
gerenciamento dos interesses das necessidades dos gestores, permitindo uma
forma eficaz e eficiente de atender o grande volume de solicitações de mudanças a
que é submetido. No momento em que se qualifica e agrupa as mudanças pelas
suas características, torna-se claro que a solução não pode se resumir a um único
tipo de tratamento no atendimento das mudanças. Enquanto demandas de caráter
corretivo precisam ser tratadas de maneira rápida e contínua, as demais devem ser
planejadas e submetidas a um fluxo de trabalho com a participação do usuário,
permitindo aperfeiçoamentos mais robustos no sistema (VASANTHAPRIYAN;
ARACHCHI, 2020).
Vários modelos de manutenção, como Boehm, Quick-fix, Osborne, Full
Reuse, Iterative-Enhancement e os padrões ISO / IEC 14764 e IEEE-1219 IEEE
para manutenção foram propostos. Esses modelos existentes geram desafios
porque são amplamente baseados no modelo em cascata (VASANTHAPRIYAN;
ARACHCHI, 2020).
Rashid e Lo (2017) definiram um processo com passos simples para a correta
manutenção de sistemas:


Análise dos requisitos: nesta fase os requisitos são recebidos e então são
analisados em detalhe para que todos envolvidos na manutenção
entendam;
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Análise da viabilidade: nesta fase os requisitos são avaliados em termos
de viabilidade técnica e econômica e qual será o custo para fazer a
alteração;



Compreensão do programa: nesta fase o desenho completo deve ser
entendido pela pessoa que fará a manutenção. É nesta fase que a
documentação é verificada;



Localizacão: nesta fase o desenvolvedor verifica exatamente onde o
código deverá ser alterado;



Análise de impacto: as consequências da manutenção proposta são
analisadas nesta fase; e



Plano de manutenção: nesta fase a implementação é planejada que inclui
como atualizar as especificações e atualizar os componentes do sistema.
A partir desta fase o processo de manutenção dispara o processo de
desenvolvimento que inclui os testes unitários, testes integrados e a
própria implantação.

É difícil lidar com os problemas de manutenção de sistemas de forma
adequada devido às suas limitações, como moral da equipe, falta de comunicação
entre as partes interessadas, código não estruturado, priorização frequente de
solicitações do cliente e pouca visibilidade do fluxo do projeto. As metodologias
ágeis são capazes de lidar com estas limitações, conseguindo a colaboração do
cliente, o desenvolvimento incremental e a refatoração (VASANTHAPRIYAN;
ARACHCHI, 2020).
A manutenção do sistema que não seja corretiva, isto é, que não exige uma
prontidão pode ser feita, pode ser realizada com métodos ágeis a fim de direcionar
vários dos problemas encontrados na manutenção de sistemas que estes métodos
direcionam: falhas na repriorização, comunicação entre equipes, desenvolvimento
incremental e documentação adequada.
2.6 Fatores críticos de sucesso para o ágil
O objetivo desta seção é buscar algumas obras de revisão sistemática que
tratem o assunto de fatores críticos de sucesso e assim levantar aspectos que
diferenciam os métodos tradicionais dos métodos ágeis para serem estudados. É
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selecionada primeiramente a obra de Chow e Cao (2008) por possuir um grande
número de citações, ser base para Chaves (2018) e Alahyari et al. (2018) e possuir
um campo de pesquisa bem amplo com muitas empresas sendo pesquisadas.
Depois são agregadas três obras mais atuais, de 2016 a 2018, para então realizar
uma síntese dos aspectos críticos usando como base a obra de Chaves (2018).
Chow e Cao (2008) identificaram 36 fatores críticos de sucesso (Quadro 1)
para implementação de métodos ágeis dos quais seis foram elencados como os
maiores ofensores:
1. Ambiente de time;
2. Processo de gerenciamento de projetos;
3. Conhecimento das técnicas ágeis;
4. Envolvimento do cliente;
5. Estratégia de entrega; e
6. Capacidade do time.
Chow e Cao (2008) ainda categorizaram os ofensores em cinco grandes
dimensões: (CHOW; CAO 2008 apud ALAHYARI et al., 2018):
1) Organizacional – Falta de comprometimento com os métodos ágeis;
2) Pessoas – Com motivação, conhecimentos em métodos ágeis, autoorganizadas e com conhecimento adequado;
3) Processos – Agir de acordo com os processos ágeis – escopo,
priorização e organização ao cliente;
4) Técnico - Projetos simples com documentação adequada; e
5) Projetos – Organização e tamanho dos times.
Quadro 1 – Categorização dos FCS.
1. Forte suporte da alta administração
2. Forte suporte do gerenciamento
3. Cultura cooperativa organizacional ao invés de
hierarquia
Organizacional 4. Cultura da comunicação face a face
5. Organizações onde o Ágil é muito bem aceito
6. Organização do Time
7. Ambiente que incentiva a ação ágil
8. Sistema de recompensa apropriado para o ágil

Continua.
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Conclusão.
9. Membros da equipe com alta competência e todos os
conhecimentos
10. Membros com grande motivação
Pessoas

11. Gerentes com conhecimento em processos ágeis
12. Gerentes com estilo de gerenciamento adaptativo
13. Time coeso e alta organizado
14. Bom relacionamento com os clientes
15. Processos de gerenciamento de requisitos ágeis
16. Seguir processo de gerenciamento ágeis
17. Seguir processos de gerenciamento de
configuração ágeis

Processos

18. Forte comunicação face a face
19. Preservar horários regulares de trabalho ao invés
de horas extras
20. Forte presença dos clientes
21. Usuários com total autoridade
22. Padrões de códigos bem definidos
23. Perseguir o projeto simples
24. Rigoroso processo de refatoração

Técnico

25. Quantidade adequada de documentação
26. Entrega regular de software
27. Entrega das principais funcionalidades primeiro
28. Código com boa condição de teste
29. Treinamento apropriado do time
30. Natureza dos projetos "Non Life Critical"
31. Projeto com escopo variável com requisitos novos
32. Projetos com cronogramas dinâmicos e acelerados

Projeto

33. Projetos com times pequenos
34. Projetos com não muitos times independentes
35. Projetos com custo definidos no início

36. Projetos com riscos definidos no início
Fonte: Chow e Cao (2008).

Alahyari et al. (2018) elencou em sua pesquisa 57 fatores críticos de
sucessos (Tabela 1). São sumarizadas todas as notas e classificados os ofensores
por categoria.
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Tabela 1 - Ofensores por categoria.
Nota
Posição Categoria
63,19
1
Pessoas
47,88
2
Técnico
19,26
3
Organizacional
14,45
4
Processos
10,66
5
Projeto
Fonte: Alahyari et al. (2018).

No ANEXO A pode-se ver o detalhamento da pesquisa realizada por Alahyari
et al., (2018).
Fitriani, Rahayu e Sensuse (2016) em sua revisão sistemática, onde foram
selecionados 20 artigos da Base “Science Direct”, especifica 30 desafios para
adoção de métodos ágeis, porém o estudo elenca os mais importantes como os que
aparecem em mais de 25% das publicações (Tabela 2):
Tabela 2 – Fatores críticos de sucesso categorizados.
Posição Categoria
1
2
3
4
5

Pessoas
Pessoas
Processos
Técnico
Processos

Fatores
Gerenciamento do time
Organização do time
Priorização de requisitos
Documentação
Levantamento dos requisitos

%
Publicações
45%
45%
30%
30%
30%

Organização, Processos,
25%
monitoramento e feedback
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Fitriani, Rahayu e Sensuse (2016).
6

Processos

Abrar et al. (2019) identificou em sua revisão sistemática 21 fatores críticos de
sucesso na perspectiva da alta administração com a consulta em cinco bases
diferentes (IEEE, ACM, Science Direct, Google Scholar, Springer Link) totalizando
6867 documentos pesquisados (ANEXO B). São selecionados os fatores que
aparecem com mais que 30% (Tabela 3):
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Tabela 3 - FCS em mais de 30% dos textos categorizados.
Posição
Categoria
Fatores
Autonomia do time e forte comprometimento da
1
Organizacional
liderança
2
Organizacional Cultura organizacional cooperativa
3

Organizacional Treinamento da alta administração em métodos ágeis

Percentual
45%
44%
40%

4

Pessoas

Expertise do time com métodos ágil

40%

5

Pessoas

Satisfação do cliente

37%

6

Pessoas

Forte colaboração com o cliente

37%

7

Organizacional Planejamento sustentável

33%

8
Processos
Gerenciamento dos requisitos (orientado a agilidade)
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Abrar et al. (2019).

32%

Shameem et al. (2018) em sua revisão sistemática pesquisou as seguintes
bases: Science Direct, IEEE, ACM, Springer, John Wiley, Google Scholar totalizando
1375 documentos selecionados dos quais 18 passaram; a seleção final identificou
11 desafios para implantação de métodos ágeis. A seguir é mostrado na Tabela 4 o
percentual encontrado nas publicações selecionadas:

Tabela 4 - Revisão sistemática por categoria.
Posição
Categoria
Fatores

Percentual

1

Pessoas

Falta de comunicação

88%

2

Pessoas

Envolvimento do cliente

83%

3

Pessoas

Falta de comprometimento

72%

4

Processos

Análise de requisitos

56%

4

Pessoas

Compartilhamento de conhecimento

56%

5

Organizacional Falta de papéis e responsabilidades
Falta de conhecimento em práticas
Pessoas
ágeis
Pessoas
Falta de motivação
Falta de conhecimento em escalar o
Pessoas
ágil
Técnico
Falta de treinamento

50%

6
7
8
9

44%
38%
33%
27%

9
Pessoas
Falta de cooperação
27%
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Shameem et al. (2018).

Com estas informações, é organizado um resumo dos principais aspectos
destacados nos estudos apresentados com o percentual final. São utilizados os
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aspectos sumarizados por Chow e Cao (2008) por possuírem um grande número de
citações (1049 citações segundo o Google Scholar) e com uma amostra de 109
projetos em 25 países (CHAVES, 2018). Também é agregado o aspecto
“Organização” pois segundo a obra de Abrar et al. (2019) a organização possui uma
forte relevância na adoção dos métodos ágeis.
Estes aspectos – gerenciamento do time, distribuição e tamanho do time,
priorização de requisitos, levantamentos dos requisitos, organização, contato direto
com o cliente, estratégia de entrega, documentação - são os fatores que diferenciam
o método tradicional de desenvolvimento dos métodos ágeis (Tabela 5).

Tabela 5 - Relação entre os principais aspectos e autores.
Chow e Cao
(2008)
Posição

Fitriani, Rahayu e
Sensuse (2016)
% Publicações

Shameem et al.
(2018)
% Publicações

Abrar et al. (2019)
% Publicações

Gerenciamento do
Time

1º Lugar

45%

88% 50% ****

45% **

Distribuição e
Tamanho do time

2º Lugar

45%

N/A

N/A

Priorização de
requisitos

6º Lugar *

30%

56%

32%

Levantamento de
requisitos

6º Lugar *

30%

56%

32%

N/A

25%

N/A

44%

3º Lugar

25%

27% 33% 44%

40%

4º Lugar

< 25%

83%

37%

5º Lugar

N/A

44% *****

33% ***

6º Lugar *

30%

56%

N/A

Organização
Processos ágeis
Contato com o
Cliente
Estratégia de
entrega
Documentação

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
* A capacidade do time foi assinalada como a capacidade de entrega
** Autonomia do time e forte comprometimento da liderança
*** Planejamento sustentável
**** Falta de comunicação e falta de papéis e responsabilidades
***** Falta de conhecimento em práticas ágeis

Também é organizada uma relação dos principais aspectos com os métodos
ágeis apresentados no estudo (Quadro 2):
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Quadro 2 - FCS e sua relação com métodos ágeis.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
(1) - (SHAFIQ et al., 2018 )
(2) - ( KANWALL et al., 2010 )
(3) - (LETELIER et al., 2017)
(4) - (RAZA et al., 2018 )
(5) - (SRISVASTAVA et al., 2017)
(6) - (SALEH et al., 2019)
(7) - (CHOWDHURY; HUDA, 2011)
(8) - (SANI et al., 2013)
(9) - (MRSIC, 2017)
(10) - (TAURION, 2018)
(11) - (VISWANATH, 2014)

54

3 METODOLOGIA

Esta seção apresenta a metodologia de pesquisa utilizada no trabalho. É
apresentada a justificativa da escolha de um estudo de caso para este trabalho,
quais são os critérios para seleção das unidades de análise, e em seguida é
demonstrado o protocolo do estudo de caso e como as informações foram coletadas
e analisadas.
3.1 Estratégia de pesquisa
O estudo de caso tem origem na pesquisa médica e psicológica com o
objetivo de explicar a dinâmica e a patologia da doença investigada. Embora
importado das ciências médicas é hoje uma das principais metodologias de pesquisa
qualitativa no campo das ciências humanas e sociais quando o foco do estudo é um
fenômeno contemporâneo em vez de um fenômeno histórico (YIN, 2018).
O estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo - O Caso – como é,
como ele funciona e como interage em profundidade em seu contexto no mundo
real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são
claramente evidentes, ilustrado no Quadro 3 (YIN, 2018).
“O Estudo de caso é definido como aquele que examina um fenômeno em
seu ambiente natural, pela aplicação de diversos métodos de coleta de dados,
visando obter informações de uma ou mais entidades” (POZZEBON; FREITAS;
JENKINS, 1998). Essa estratégia de pesquisa possui caráter exploratório, sem
nenhum controle experimental ou manipulação. Além disso as fronteiras do
fenômeno não são evidentes.
Quanto ao tipo, o estudo de caso pode ser descritivo - abordagem utilizada
quando se pretende narrar ou descrever situações ou fatos que sejam relevantes
para o entendimento de uma teoria; explanatório - pesquisador estabelece relações
causais entre o fenômeno estudado e a(s) teoria(s) que explicam sua existência e
ocorrência; e exploratório - abordagem voltada para investigações iniciais sobre o
fenômeno e campo de estudo, em um momento no qual o pesquisador não detém
ainda muitos dados e onde o objetivo é desenvolver ideias e hipóteses para
investigação (FREITAS; JABBOUR, 2011) ou os dados não são totalmente
entendidos podendo ter as seguintes características: especificidade, pluralidade,
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contemporaneidade e análise intensiva. Outra característica do estudo de caso é a
variação de análise que pode vir a existir na pesquisa, sendo que o pesquisador
poderá optar pela análise de um caso único ou múltiplo (YIN, 2018).
Existem três condições para a escolha de um método de pesquisa:
1) O tipo da questão da pesquisa;
2) O grau de controle que o pesquisador tem sobre os eventos
comportamentais reais; e
3) O grau de focalização no contemporâneo em contraste com eventos
históricos (YIN, 2018).
Quadro 3 - Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa.

Fonte: Yin (2018, tradução nossa).

Benbasat, Godlstein e Mead (1987) acreditam ainda que a estratégia de
estudo de caso é ideal para capturar o conhecimento dos praticantes e desenvolver
teorias. Eisenhardt (1989) aponta ainda como vantagem do estudo de caso a
liberdade do pesquisador em apresentar sua visão do fenômeno estudado.
A utilização de um estudo de caso único é apropriada em algumas
circunstâncias: quando se utiliza o caso para determinar se as proposições de uma
teoria são corretas ou quando o caso é revelador, ou seja, quando ele permite o
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acesso a informações não facilmente disponíveis (STAKE, 2000 apud ZANNI;
MORAES; MARIOTTO, 2011).
Estudo de casos únicos devem ser feitos quando se tem a maior quantidade
de fontes disponíveis e devem ser feitos com extremo cuidado, principalmente
quanto às generalizações já que “[...] nenhum número menor de unidades de coleta
de dados, muito menos em uma única unidade, pode representar adequadamente a
população de unidades mais amplas mesmo quando a população mais ampla pode
ser definida” (YIN, 2018).
Existem situações em que o estudo de caso único permite uma visão
particular com o surgimento de insights valiosos diferente dos estudos de casos
múltiplos que buscam uma visão mais comum ou frequente (ZANNI; MORAES;
MARIOTTO, 2011).
Nesse contexto, o caso definitivamente não precisa ser representativo de uma
determinada população e sua escolha não precisa ser aleatória. Pelo contrário, é
frequentemente desejável escolher uma organização particular precisamente porque
é a sua particularidade que permite a geração de insights que outras organizações
não poderiam gerar (NUMAGAMI, 1998; SIGGELKOW, 2007 apud ZANNI;
MORAES; MARIOTTO, 2011).
É esperado de um estudo de caso capturar sua complexidade. Elementos
muito simples possuem complexidades únicas. O estudo de caso é um estudo de
uma particularidade e complexidade de um caso único, entendendo suas atividades
dentro de circunstâncias importantes. Trata-se, portanto, deuma particularização,
não uma generalização ou seja, é selecionado um caso que se deve conhecer bem
(STAKE, 1995).
Segundo Stake (1995), os estudos de caso são divididos em três tipos:
intrínseco, instrumental e coletivo. O estudo de caso é intrínseco quando o
investigador pretende uma melhor compreensão de um caso particular que contém
em si mesmo o interesse da investigação. Estudo de caso instrumental ocorre
quando um caso é examinado para fornecer introspecção sobre um assunto, para
proporcionar conhecimento sobre algo que não é exclusivamente o caso em si, ou
seja, poderá facilitar a compreensão de algo mais amplo. O estudo de caso é
coletivo quando o caso instrumental se estende a vários casos, para possibilitar,
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pela comparação, conhecimento mais profundo sobre o fenômeno, população ou
condição.

Quadro 4 - Principais diferenças entre abordagens qualitativa e quantitativa.

Fonte: Freitas e Jabbour (2011).

Este trabalho possui um caráter exploratório, descritivo e intrínseco, com
uma abordagem qualitativa (Quadro 4) e foi operacionalizado através de estudo de
caso único.
A pesquisa seguiu os seguintes passos para a realização do estudo de caso
(GIl et al. 2017):


Inicialização: compreende todo o levantamento bibliográfico e tem como
objetivo levantar os estudos que falam sobre o assunto;



Planejamento da pesquisa: Tem como objetivo a criação de um roteiro
de entrevistas usando como base o levantamento bibliográfico;



Execução da pesquisa: Nesta etapa são realizadas as entrevistas e são
analisados os resultados à luz das teorias correntes propostas; e
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Finalização: Nesta etapa é feita a conclusão, são discutidas as restrições
dos estudos e sugeridos temas para próximos estudos.

3.2 Seleção de casos
Os casos devem ser selecionados não por serem representativos de uma
população, mas por serem particularmente adequados para se analisar um tema
específico, permitindo articulações entre construtos que levem a insights teóricos
(ZANNI; MORAES; MARIOTTO, 2011).
A generalização de um estudo de caso não deve ser, necessariamente, um
objetivo em todas as pesquisas, especialmente daquelas que se utilizam de métodos
qualitativos de investigação. A vontade do pesquisador de encontrar generalizações
é tão forte que a atenção se desvia de questões fundamentais para se entender o
caso em si. “O objetivo do estudo de caso não é representar o mundo, mas
representar o caso”. O caso único permite uma compreensão mais precisa das
circunstâncias em que os fenômenos ocorreram e, portanto, tendem a ser mais
confiáveis (STAKE, 2000).
Dubé e Paré (2003) recomendam que as unidades de análise (ou casos)
sejam tão específicas quanto possível, representem um sistema bem delimitado e
tenham um relacionamento adequado com as questões de pesquisa. Acrescentam
ainda que a literatura prévia deve servir de guia e insumo para o desenvolvimento da
teoria, além de contribuir com critérios que ajudem na seleção destas unidades de
análise.
Quando é selecionado um caso único, o principal papel dos pesquisadores
dos estudos de caso é fornecer o máximo de informações captando as
características

únicas

possibilitando

ao

leitor

ampliar

a

possiblidade

de

interpretações e não fornecer generalizações (STAKE 2000, DOMOYER 2000 apud
ZANNI; MORAES; MARIOTTO, 2011).
Caso ocorra a geração de teoria por meio de processo indutivo, a pesquisa
deve ser crucial para a teoria.
Casos únicos podem permitir a criação de teorias mais complicadas do que
casos múltiplos, porque pesquisadores de casos únicos podem encaixar
sua teoria exatamente aos muitos detalhes de um caso particular. Em
contraste, pesquisadores de casos múltiplos retém apenas as relações que
são replicadas na maioria dos casos (EISENHARDT, 2007).
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Diante disto, foi escolhida uma empresa do setor financeiro onde seu foco
principal é a venda de moeda estrangeira, seja em espécie, cartão pré-pago,
remessas internacionais – Inbound e OutBound. Esta empresa foi recentemente
adquirida pelo maior negociador de moedas do mundo que possui sistemas globais
que precisam ser integrados com sistemas locais. Hoje a empresa é conhecida
principalmente pela alta disponibilidade de moedas comuns (dólar, euro e peso) e
moedas exóticas. Possui por volta de 120 lojas no países e mais de 3.000 pontos
fora do país sendo que apenas no Aeroporto de Londres a empresa possui 40 lojas.
Esta empresa foi selecionada pelos seguintes critérios: está passando
pela implantação de métodos ágeis de desenvolvimento; possui sistemas
desenvolvidos em métodos tradicionais de desenvolvimento de sistemas; possui
sistemas globais também desenvolvidos por métodos tradicionais; sua sede, fora do
país, também passa por um desafio de implantar métodos ágeis de desenvolvimento
em uma estrutura bem maior; é uma empresa do segmento financeiro e no Brasil
possui um tamanho, em número de funcionários de TI e usuários, adequado para
uma pesquisa de caso único – não é uma equipe muito grande e nem muito
pequena; fácil acesso a todo o nível da diretoria; a equipe de desenvolvimento de
sistemas já experimentava métodos ágeis em alguns de seus projetos, possui
presença global na maioria dos estados brasileiros, bem como Reino Unido, Índia,
Emirados Árabes Unidos, Europa, Estados Unidos e Rússia.
A empresa possui uma área de PMO (Program Management Office) que
responde para a área de produtos. A área PMO é responsável pelas priorizações
bem como pelo status report dos projetos. A empresa possui uma área de
desenvolvimento de sistemas com cinco Squads (Banco, Corretora, Digital,
Corporativo e TI/BAU) (Figura 15). A Squad banco é responsável por atender todas
as demandas relativas ao banco –sistema de câmbio, mass International payments,
Integração com SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro), títulos públicos entre
outros. Esta Squad tem como seu principal usuário a mesa de operações. A
corretora é responsável por atender todas as demandas da venda de moedas nas
lojas no Brasil, sendo este o principal sistema legado que existe. A Squad
corporativo é responsável por todos os sistemas corporativos que atendem o banco
e a corretora. O maior projeto desta Squad é a unificação dos cadastros do banco e
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corretora (sistemas que foram desenvolvidos em WaterFall) bem como as API’s
(Application Program Interface) de onBoarding de clientes (projeto desenvolvido em
métodos ágeis). A Squad digital é responsável por todos os canais digitais da
empresa – Ecommerce, portal banco e portal corretora. Este Squad já nasceu
totalmente dentro dos métodos ágeis apesar de ter forte interface com sistemas que
foram desenvolvidos e mantidos com métodos WaterFall. A Squad TI/Bau é
responsável pelo suporte aos sistemas desenvolvidos principalmente aos sistemas
legados com pequenas manutenções que não entram em projetos.

Figura 15 – Verticais de negócios da empresa.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3 Coleta de dados
A documentação do processo de coleta de dados é relevante para a
credibilidade dos resultados. A escolha das técnicas de coleta de dados a serem
adotadas no estudo de caso depende do tipo de dado necessário para responder à
questão de pesquisa. Essas técnicas podem ser: entrevistas, documentação,
observação direta, observação dos participantes e questionários (BENBASAT;
GOLDSTEIN; MEAD, 1987; DUBÉ; PARÉ, 2003).
É usado neste trabalho a documentação direta, entrevistas com líderes de
Squad, com líderes PMO, executivos sponsor’s dos sistemas e questionários a
equipe de desenvolvimento do sistema legado (Quadro 5).
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Quadro 5 - Motivações para escolha dos entrevistados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O APÊNDICE A (Questionário para executivos) foi elaborado para ser um
roteiro de perguntas para que o pesquisador pudesse avaliar a organização e suas
características fundamentais bem como avaliar o conhecimento da alta organização
sobre métodos ágeis.
Junto ao questionário dos executivos foi preparado um texto rápido (ANEXO
C) de uma página sobre os métodos ágeis a fim de que os executivos se sentissem
confortáveis com o tema.
O APÊNDICE B (Questionário para área PMO/Produtos) constitui em um
roteiro de perguntas para avaliar como a área utiliza e entende os métodos ágeis.
Veja que este questionário abrange gestores de projetos que já atuam com
metodologias ágeis bem como as metodologias tradicionais.
O APÊNDICE C (Questionário para líderes de equipe) constitui em um roteiro
de questões abertas para explorar a opinião do grupo. Esta área já começa a
experimentar algumas das práticas ágeis em conjunto com as práticas mais
tradicionais de desenvolvimento de sistemas. O objetivo principal é avaliar como
está a penetração dos métodos ágeis nas questões levantadas na pesquisa nesta
equipe e se o ágil é aceito como o método de desenvolvimento de sistemas.
O APÊNDICE D (Analistas de sistemas de sistemas legados) constitui em um
roteiro de perguntas abertas para explorar a opinião do grupo sobre os métodos
ágeis. O objetivo é avaliar como está a penetração dos métodos ágeis na opinião da
equipe de desenvolvimento e como as questões levantadas na pesquisa influenciam
na utilização do ágil.
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O APÊNDICE E (Questionário para gestores de negócios) constitui em um
roteiro de perguntas abertas para explorar a opinião do grupo sobre as questões
levantadas. O objetivo é avaliar como os métodos ágeis são entendidos pelos
gestores de negócios e como eles são usados. Junto a este questionário foi enviado
um texto rápido (ANEXO C) sobre métodos ágeis.
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4 RESULTADOS

Será analisado cada grupo de usuários (executivos, PMO/produtos, líderes de
equipes, analista de legado e gestores de negócios) fazendo uma descrição de suas
experiências para entender melhor suas respostas sobre cada um dos grupos
(gerenciamento, distribuição e tamanho do time; levantamento e priorização de
requisitos e estratégia de entrega; organização e processos ágeis, contato com o
cliente e estratégia de entrega).
Por fim, é feito um quadro com o resultado do trabalho.

4.1 Executivos
Foram entrevistados três executivos da empresa: O primeiro entrevistado é o
atual diretor de canais digital e antigo diretor de TI que foi o responsável pela adoção
dos métodos ágeis de forma mais global na empresa, o segundo entrevistado é o
diretor de mesa de operações e o atual diretor de TI e o terceiro entrevistado é o
diretor de produtos e também responsável pela área de gerenciamento de projetos
– PMO.
O entrevistado 1 possui 15 anos de experiência e veio de empresas startup
do mercado de TI onde o uso de métodos ágeis já é bem difundido, enquanto o
entrevistado 2 e entrevistado 3 possuem cerca de 30 e 40 anos de experiência
respectivamente quase que exclusivamente no mercado financeiro e estão
acostumados com métodos de desenvolvimento de sistemas orientados ao
planejamento e já experimentam os métodos ágeis.
Para efeito de pesquisa detalhou-se as falas de cada executivo por serem de
área distintas. Já para os demais entrevistados por pertenceram às mesmas áreas
não se destacou os entrevistados e sim os pontos de concordância ou discordância.

4.1.1 Gerenciamento, distribuição e tamanho do time - Executivos
O entrevistado 1 aponta que os métodos ágeis possuem as etapas
(levantamento, especificação, desenvolvimento e testes) iguais aos métodos
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tradicionais. O ponto é que nos métodos tradicionais este processo é tão longo que
quando o produto vai a mercado ele já mudou ou mesmo o mercado já mudou. O
que muda então é a velocidade das etapas. Ele entende que as práticas são
iguais e o que muda é a velocidade e a iteração.
[...] então você acaba fazendo um levantamento minucioso, vírgula a
vírgula e tem aquele tempo enorme de desenvolvimento e vai testar.
E isto toma-se muito tempo e a hora que vai a mercado o negócio
mudou. O ágil tem de certa forma todas estas etapas só que muito
mais rápido [...] um levantamento, uma especificação mais superficial
e o desenvolvimento é mais curto com o usuário próximo ao
desenvolvimento.

Na empresa, o gerenciamento dá uma visão macro dos projetos, mostrando
seus impedimentos e seu andamento. O problema é que as pessoas querem os
detalhes do projeto. É necessária uma visão mais executiva do gerenciamento do
projeto.
Para ele a organização e distribuição do time é adequada e atende as
necessidades da empresa, porém este ponto deve ser constantemente avaliado
devido a mudança de foco da empresa. Atualmente a equipe de TI fica em outro
local diferente da equipe de negócios/operações e estar próximo da equipe
demandante é melhor para os negócios, pois a TI consegue sentir as reais
necessidades da empresa. Por outro lado, ele acredita que a equipe de
desenvolvimento estar focada escrevendo código de qualidade é uma boa para a
empresa.
[...] ela – a organização e distribuição do time de TI – tem que se
adequar a empresa pois a empresa também muda, mudam as
prioridades, muda o foco. Então acho que o time precisa se adaptar
ao momento. Então conforme o negócio vai mudando o time tem que
adaptar também.

O entrevistado 2 entende que é possível a integração entre os processos
ágeis e os métodos tradicionais desde que a arquitetura de sistemas seja adequada.
O problema é que muito do que se tem está em um paradigma antigo e já se quer
aplicar os métodos ágeis. O maior problema dos métodos tradicionais é que o
usuário não sabe especificar corretamente e o desenvolvedor tenta fazer, pois o
prazo é sempre dele.
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A organização do time sempre deve mudar conforme as necessidades da
empresa e a distância entre negócios e desenvolvimento é muito prejudicial:
Entendo que esta integração é possível desde que consigamos criar
uma base sólida, e nomearmos corretamente aquilo que poderia ser
tratado do ágil. O problema e que não adequamos a arquitetura de
nossos sistemas e já queremos aplicar algo que não fala com a
arquitetura de sistemas.
[...] o grande erro que existe desde a época do processo tradicional é
que o usuário não sabe e não faz corretamente a especificação, o
analista executa aquilo que entendeu e o programador procura fazer
da forma mais simples possível, pois o último prazo é dele.
Não há como trabalhar a distância com algo que necessita
entendimento e compreensão sem a especificação. Fatalmente
situações como esta degradam as atividades e cria um vale natural
entre o negócio e a TI.

Para o entrevistado 3, os métodos tradicionais dão uma visão mais ampla do
projeto, porém no momento da execução não é mais possível, nos dias de hoje,
seguir o planejamento, pois as mudanças são grandes em todos os momentos:
A principal vantagem dos métodos tradicionais é conseguir enxergar
o ‘Big Picture’. Ou seja, onde queremos chegar com o projeto e
tentar antecipar quais as dificuldades/problemas que iremos
enfrentar. Nesse sentido, a etapa de Levantamento/Planejamento é
essencial. Contudo, o desenvolvimento de um projeto é um
‘organismo vivo’ que deve ser ajustado à medida que vai evoluindo.
Num cenário de constante transformação da realidade econômica,
não dá para acreditar que o quê planejamos hoje vá atender 100%
das necessidades daqui a seis meses. Assim, é importante que, ao
longo do desenvolvimento/implantação do projeto, aconteçam os
ajustes periódicos, possibilitados pelo envolvimento contínuo de
pessoas das diversas áreas, assim como entregas parciais para
‘pilotar’ as primeiras fases do projeto.

O time e o gerenciamento não são adequados, faltam papéis importantes.
Entende ainda que apenas a TI e PMO estão estruturadas para trabalhar com
métodos ágeis, porém outras áreas não estão. Há ainda um distanciamento da área
de TI e da área de negócios muito grande e, portanto, a distância física atrapalha o
andamento do processo.
Não consegue alocar de forma inteligente seus recursos, tem
dificuldade na contratação e faltam papéis importantes como os de
Scrum master.
[...], porém vejo que existe um distanciamento grande entre TI e as
áreas de negócio, demandantes dos projetos.
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4.1.2 Priorização dos requisitos e estratégia de entrega - Executivos
Para o primeiro entrevistado, as priorizações de TI estão sempre, ou deveriam
estar, alinhadas com negócios porque o product owner tem que definir o que é
prioridade. Estando a TI próxima do negócio implica em pequenas entregas
incrementais (ciclos curtos), entregas que agregam valor ao negócio.
Teoricamente as priorizações de TI deveriam estar alinhadas com o
negócio. O negócio tem que estar próximo [...].

Para o segundo entrevistado, o distanciamento da equipe de TI e negócios
acaba prejudicando o levantamento das informações bem como as entregas. O ideal
é que a equipe esteja junta entendendo toda a necessidade do cliente. Também não
há uma visão clara da priorização e do que será entregue nos próximos sprints.
Não há como trabalhar a distância com algo que necessita de
entendimento e compreensão.
[...] possuímos uma visão simplista das demandas e dos projetos em
andamento [...].

Para o terceiro entrevistado as priorizações e estratégias de entregas não são
adequadas. Ainda faltam papéis e a empresa como um todo não tem a experiência
em métodos ágeis e não consegue alocar adequadamente os recursos. Entende
ainda que o maior impedimento é o desalinhamento das áreas de negócio com a
área de TI, esse é o maior problema para a priorização de requisitos.
O desalinhamento de TI das áreas de negócio sempre é um desafio
que é resolvido pela comunicação e engajamento e, não
necessariamente pela proximidade física. As priorizações deveriam
ser feitas em um comitê único no nível de diretoria.

4.1.3 Organização, contato com o cliente, processos ágeis e documentação Executivos
O entrevistado 1 apoia totalmente a utilização métodos ágeis e suas práticas
não só por tecnologia como por toda a empresa com contato direto com os clientes
sem intermediários para que não haja perda de informação. Ele entende também
que os ritos dos métodos ágeis geram transparência para toda a empresa.
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Sobre as documentação e regras de negócio ele entende que cada sistema
novo deve ter um mínimo de documentação, mas é muito difícil ter toda a
documentação do sistema legado.
Eu apoio a utilização de métodos ágeis, porque tem que ser um
negócio iterativo, rápido, em ciclos curtos e entregas rápidas que
geram valor. E o negócio tem que estar próximo da tecnologia. Esse
é o grande valor do ágil. O negócio está muito próximo. [...]. Eu acho
que toda empresa deveria usar o ágil, os ritmos que são praticados
no ágil, o planejamento semanal, quinzenal, a Daily, as
retrospectivas geram transparência que é fundamental.
A área de desenvolvimento tem que ter contato total com o cliente.
Não tem que ter intermediário. Se tem intermediário ele acaba
mudando o ponto de vista distorcendo informações e aumenta o
tempo de resposta da informação de um lado para o outro […] o
negócio é o cliente. No nosso caso o PMO atua como negócio. Ele
está prestando um serviço para a área de negócio que eu não acho
certo. Ele deve dar visibilidade e não atuar como negócio [...].

Para o entrevistado 2 o ágil deve ser usado por toda a empresa e sua
aplicação, apenas na TI, não gera os benefícios esperados. Como o ágil deve ser
usado por toda a empresa ele entende que o contato direto sem intermediário evita a
perda da informação e gera engajamento.
[...] deve falar direto com o cliente para que não haja ‘telefone sem
fio’ entre o cliente e a TI. Entendo que o papel do PMO ou equipe de
Negócios (Produtos), estão ali para ajudar a acontecer, quando o
processo fica na mão destas áreas a tendência é o cliente achar que
eles (PMO/Negócios) irão resolver todos os problemas, quando na
verdade deveriam ser os guardiões da boa especificação, da boa
homologação e implantação.

Já o terceiro entrevistado entende que os métodos ágeis devem ser adotados
de forma gradual em empresas que trabalham com cascata e devem conviver em
momentos diferentes do projeto, mas é importante o envolvimento de toda a
empresa.
Entendo que a adoção deva ser gradual em empresas que trabalham
com a cascata e imediata para as novas empresas. Métodos ágeis
promovem o que há de melhor nas relações de trabalho, vários
aspectos podem ser levados inclusive para a vida pessoal. Deve sim
ser compartilhado.
[...] entendo que os dois modelos devem conviver em etapas
diferentes do desenvolvimento de projetos. De qualquer modo, as

68

áreas envolvidas deveriam sim, conhecer e estarem aptas a trabalhar
com métodos ágeis naquelas etapas em que se fizerem necessárias.

Deve existir uma área que blinde a equipe de desenvolvimento. Se colocar
em contato direto com os demandantes pode ser que haja muitos conflitos. Ele
também acredita que a documentação formal não deve existir pois ninguém nunca a
lê.
A figura do PMO ainda existe em muitas empresas. Não digo que
concordo, mas entendo. Ele faz uma função importante de tradução
para a gestão mais antiga, muitas vezes blindando o time.
Não acho essencial. Ninguém nunca lê. Deve ser um processo
orgânico e gradual.

4.2 Líderes
Foram entrevistados três líderes dos principais Squads da empresa. Os três
possuem a mesma experiência em métodos ágeis adquiridas na empresa atual,
porém um deles trabalhou com métodos tradicionais em sistemas legados.
.

4.2.1 Gerenciamento, distribuição, tamanho e organização do time - Líderes
Dois dos entrevistados entendem que é possível a integração dos métodos
tradicionais com os métodos ágeis. Um deles entende que é por meio de uma
integração de programas (grupo de projetos), enquanto o outro entende que com a
aproximação dos clientes junto ao time de desenvolvimento todos as etapas
(levantamento, especificação, desenvolvimento e testes) se tornam mais rápidas
dando transparência maior ao time de desenvolvimento e ao cliente.
Um dos entrevistados entende que esta integração não é possível. Ou se está
no ágil ou se está na cascata. O gerenciamento de projetos que existe no método
tradicional não deve ser usado em métodos ágeis que tratam com equipes
autogerenciadas.
Com a aproximação dos clientes junto ao time de desenvolvimento
nas metodologias ágeis de desenvolvimento, as etapas de
levantamento e especificação das metodologias tradicionais se
tornam mais rápidas e dinâmicas, removendo impedimentos de uma
forma mais ágil e permitindo uma transparência maior do time de
desenvolvimento e do entendimento do cliente com relação à
solicitação.
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Quando falamos em uma integração entre cascata e interativo (ágil)
vejo isso na fase de gerenciamento de programas, onde temos uma
linha principal (cascata) que guia os demais projetos para que eles
consigam trabalhar de forma interativa. Dessa forma podemos ter o
projeto principal como cascata e os satélites com fluxo interativo.

Ainda sobre o gerenciamento do time, segundo um dos entrevistados, o ideal
é que exista um “chapter" com líderes técnicos ou que eles se conversem para que o
gerenciamento de projetos seja efetivo. Um dos entrevistados entende que esta
integração entre o ágil e métodos tradicionais não é possível. Nesta resposta,
percebe-se a existência de um elemento superior que arbitraria qualquer problema
de entendimento entre Squads. Como os métodos ágeis falam em equipes
autogerenciadas é no mínimo estranho existir um elemento centralizador por outro
lado é percebido uma prática dos métodos orientados ao planejamento.
O ideal é que exista ao menos um Chapter com líderes técnicos e
product owners para alinhar expectativas de demandas que sejam
interdependentes.
Quando existe uma atividade grande que envolve o desenvolvimento
de dois ou mais Squads, os líderes dos Squads se reúnem para
discussão da demanda e alinhamento das prioridades. Caso as
prioridades não estejam alinhadas, os líderes e os steakholders se
reúnem para que haja um alinhamento das diretrizes da empresa
com relação as demandas solicitadas para desenvolvimento.

Todos entendem que o time deve ter um número entre cinco e oito pessoas e
o fato de ficar longe dos usuários não atrapalha, pois, o trabalho remoto funciona.
Aqui existe um viés: nenhum dos líderes e analistas desejam trabalhar em
São Paulo e por isso responderam que o trabalho remoto funciona, apesar de
acharem que devem ter contato direto com os usuários, mas este contato deve ser
por teletrabalho. A grande reclamação da diretoria é que a distância faz com o
pessoal de TI não conheça as prioridades a fundo. Ainda há a reclamação por parte
dos líderes da falta de uma área que receba as demandas e as priorize de forma
mais efetiva.
Isso – o time estar longe do negócio - na verdade sempre foi um
ponto positivo, pois deixamos o desenvolvedor focado em
desenvolver o que foi priorizado. O problema que nós temos é a
falta de um setor que tenha a autoridade para receber as
demandas e priorizar as mesmas.
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Sobre a organização do time, dois dos entrevistados entendem que a
estrutura é adequada enquanto o outro entende que a divisão por produtos seria
mais adequada, pois permitiria criação de grupos mais especializados. Todos
entendem que o time possui uma estabilidade, o que indica que uma empresa é
orientada a produtos e não a projetos.
A estrutura de Squad onde o stakeholder faz parte do time permite
que o cliente se sinta parte do desenvolvimento e seja responsável
também pelas decisões tomadas, que instintivamente, faz com que
ele se empenhe mais em resolver os problemas para atingir um
objetivo do Squad.
Na atual cultura do grupo ainda não temos uma visão de produto e
com isso grandes projetos. Isso dificulta muito a criação de times
especializados.
O time tende a ser estável. A troca pode ocorrer na eventual
criação de novos produtos ou por solicitação dos próprios
participantes, mas isso pode gerar impactos na produtividade do
time no custo prazo. A fim de evitar mudanças constantes, um
roadmap e backlog bem mantidos pode dar maior previsibilidade e
a antecipação.

Sobre o time terem todas as competências, houve uma grande confusão, pois
os entrevistados falaram da parte técnica quando na realidade era sobre o
conhecimento de negócio, marketing, e etc. Neste momento pode-se observar que
os Squads na realidade são de TI e não Squads da empresa com todas as
competências.
No time existe o dono do negócio, desenvolvedor Front-end, Backend, Analista de negócios, Analista de Testes e pode ter também
DBAs, Arquitetos, Scrum Master o outra exigida pelo produto.

Sobre a definição de papéis dentro da equipe, dois dos entrevistados
entendem que os papéis não são bem definidos principalmente pelo suporte que os
sistemas exigem e bem como a indefinição sobre a área PMO que deveria gerenciar
os projetos, mas faz o levantamento dos requisitos e o Scrum Master que conhece o
negócio melhor que a área PMO. Em alguns momentos os líderes de Squads que
deveriam ser Scrum Masteres se tornam PO (Product Owner) e auxiliam a área
PMO no levantamento dos requisitos
Até hoje não conseguimos definir quem são os POs dos projetos.
Digo isso, pois hoje quem atua neste papel são os gerentes de
projetos, porém eles não têm autoridade sobre o Roadmap do
projeto, principal responsabilidade do PO.
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4.2.2 Levantamento, priorização dos requisitos e estratégia de entrega Líderes
Dois entrevistados entendem que o levantamento dos requisitos feito com a
participação dos usuários é bem feita e tem funcionado com a criação de histórias
bem definidas. Todos entendem que a participação dos usuários é importante para
priorizar, mas em outra pergunta onde a questão era se a área de negócio
participava do levantamento e priorização, a resposta foi que nem sempre eles
participavam e a decisão ficava com a área PMO, que não tinha autoridade de fazer
o Roadmap.
A participação dos clientes é essencial para uma boa definição dos
requisitos. O método mais utilizado é a criação de estórias do
usuário, onde este detalha como precisa do funcionamento do
sistema.
Estamos num processo de melhora desse processo – envolvimento
da área de negócios, mas ainda temos que melhorar muito.

Sobre a estratégia de entrega todos concordam que o conceito de MVP –
Produto Mínimo Viável - é bem difundido entre todos e com isso todas as semanas
há entregas de valor para os clientes. Um dos problemas apontado por alguns é que
às vezes os produtos mínimos não evoluem ou possuem difícil evolução.
[...] as entregas são divididas em fases a fim do squad entregar o
valor na menor entrega possível para que o cliente possa medir o
sucesso da entrega e, eventualmente, planejar novas entregas e
evoluções.

4.2.3 Organização, contato com o cliente, processos ágeis e documentação Líderes
Todos os entrevistados entendem que existe um bom relacionamento com os
usuários, porém eles não participam de todas os ritos do ágil e que a alta
administração da empresa apoia os métodos ágeis, porém entendem que existem
alguns conceitos que não são bem entendidos por eles, como por exemplo, a gestão
de um PO (veja que a gestão muitas vezes se confunde) para atingir as metas da
empresa.
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Os processos ágeis são muito bem conhecidos por todos os líderes
entrevistados. Há apenas uma confusão sobre a gestão do projeto que, em muitas
vezes, são citados o usuário, PO ou Scrum Master.
Dois dos entrevistados entendem que a documentação é o próprio código do
sistema, enquanto o último entende que método ágil não quer dizer sem
documentação e sim uma documentação mais eficiente e de negócio.
O relacionamento é bom, porém nem sempre eles participam das
reviews e dos outros ritos.
Eles apoiam, porém, falta a visão concreta dos conceitos. Como
por exemplo um Roadmap onde temos uma gestão de um PO para
que as metas estratégicas da empresa sejam alcançadas com a
melhor eficiência.
Ágil não quer dizer sem documentação. Ágil foca em pequenas
entregas de valor para o cliente final em um ciclo interativo. Mas
documentação para saber por que foi desenvolvido esse fluxo há
seis meses atrás, atrapalha na manutenção, não falo de um
documento para especificar o código e sim o negócio.

4.3 Analistas
Foram entrevistados seis analistas da Squad com experiências muito
parecidas em métodos ágeis e alguns deles com experiências anteriores em
desenvolvimento orientado ao planejamento de sistema.

4.3.1 Gerenciamento, distribuição, tamanho e organização do time - Analistas
A maior parte dos entrevistados entende que os métodos ágeis podem
coexistir

com

os

métodos

orientados

ao

planejamento

inclusive

com

o

gerenciamento de equipes e projetos. Alguns citam algumas adaptações aos
métodos tradicionais para a possibilidade de entregas em ciclos menores.
[...] o software poderia ser entregue parcialmente em ciclos
menores, possibilitando mais rodadas de feedback; tanto entre o
time e o PO quanto entre o PO e os 'clientes'.
Os métodos tradicionais e ágeis podem coexistir. Pois muitas
vezes podemos nos utilizar dos métodos tradicionais na
inicialização do projeto, na coleta de requisitos, no escopo do
projeto, no tamanho do time, na definição do orçamento, e os
métodos ágeis para ter maior facilidade no controle de mudanças
de escopo, uma equipe auto-organizada, com entregas que
agreguem mais, apresentando um maior valor ao cliente.
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Todos entendem que seu time é subdimensionado, mas na média todos
entendem que o time deveria ter no mínimo quatro desenvolvedores e um analista
de testes. Muitos aqui citam que o Squad deveria ter um tamanho variável
adaptando-se ao tamanho da demanda. Veja que neste caso isto é muito parecido
com o que há nas equipes projetizadas, onde é avaliado o tamanho do projeto e
depois dimensionado o tamanho da equipe.
Em geral ok para a organização do time, mas acredito que às
vezes balancear a senioridade de times seria útil.
Comparando com a organização anterior, por projetos, vejo que
separação por Squads está tendo um bom resultado. Porém,
devemos nos atentar para que cada Squad fique responsável por
conjunto de microserviços. Isso é importante para não ocorram
conflitos na geração de versões e que possamos manter o gitflow
utilizado.
É possível fazer trocas, considerando: Necessidade de ajustar o
tamanho de um time para o backlog, vontade dos integrantes,
disseminação de conhecimentos etc. Porém é necessário ter em
vista que as trocas tendem a diminuir a performance do time em
vários sentidos então penso que deveriam ser feitas com
parcimônia.

4.3.2 Levantamento/priorização dos requisitos e estratégia de entrega Analistas
Para todos os entrevistados o levantamento de requisitos é igual aos métodos
tradicionais com algumas adaptações e contato direto dos desenvolvedores com os
clientes, porém a priorização e a estratégia de entrega, segundo eles, são
diferentes. Ao invés de existir uma única entrega no final, são feitas entregas
parciais com priorizações durante as sprints. Vejam que nos métodos tradicionais
orientados ao planejamento já existiam entregas parciais com vários ciclos, portanto
nada que diferencie muito.
Um ponto levantado por eles é a falta de prototipação de sistemas. Isto
ajudaria muito o entendimento dos usuários e bem como dos membros da equipe de
desenvolvimento. A prototipação também é usada por métodos tradicionais.
Esse é um ponto muito importante (levantamento de requisitos).
Devemos casar requisitos que agregam para o cliente final, a
chamada história entregável, com requisitos que visam ‘arrumar a
casa’. Como por exemplo refactoring e melhorias de performance.
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Falando de um requisito entregável, posso citar o exemplo da
integração com a CIP, o qual era um requisito muito grande e que
não cabia em um único sprint. Nesse caso nosso PO acordou em
entregar primeiro recebimento de transferências e depois o envio
de transferências. Paralelo a isso conseguimos atender também
requisitos internos, ou seja, uma história que agrega valor para o
cliente pode ser atacada juntamente com outros requisitos não
funcionais. Deste que sejam bem definidas e alinhadas com a
expectativa do cliente.
Sinto falta de prototipação para telas novas referentes ao IB novo.
Na sua construção tínhamos em mãos protótipos feitos em
HTML/CSS, os quais ajudam em muito no desenvolvimento, pois
era somente adaptá-los para React.js.

4.3.3 Organização, contato com o cliente, processos ágeis e documentação Analistas
Segundo os entrevistados, os processos ágeis são bem conhecidos e os
papéis são bem definidos, com exceção para a área PMO onde muitos dos
entrevistados falam que eles definem o escopo onde na realidade a área PMO
deveria controlar o projeto, enquanto o PO/usuário é quem deveria definir o escopo
das demandas.
Até um certo ponto sim. Papéis dos desenvolvedores, Testadores,
Scrum Masteres e POs consigo ver bem definido no momento.
Agora com as recentes mudanças em cargos acima, por exemplo,
equipe PMO, gerente de TI e gerente de projetos, sinto falta de
uma definição clara da tarefa desses cargos e até mesmo associar
quem realmente representa esses cargos citados anteriormente.
Um outro ponto que ficou um pouco confuso seria a função do
arquiteto atualmente. Esse último é responsável por ajudar os
Squads, definições arquiteturais, boas práticas de código e afins.
Porém, vejo-o também sobrecarregado com funções DevOps, o
qual na minha opinião é um problema.

Os entrevistados entendem que a alta administração aposta na utilização de
métodos ágeis, porém há alguma dificuldade nas práticas ágeis principalmente com
custos, prazos e prioridades. Alguns dos conceitos e práticas dos métodos ágeis não
são entendidos plenamente pela alta administração, apesar de ter evoluído muito no
último ano, segundo um dos entrevistados.
Sim, eles apoiam, mas tenho uma visão que eles não conhecem
muito os conceitos. Algumas demandas ainda chegam para os ritos
sem estarem muito maduras. Não sabem priorizar e, às vezes,
nem explicar o que eles necessitam.
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Para alguns dos entrevistados o fato de ser uma instituição financeira
prejudica algumas das práticas dos métodos ágeis, pois normalmente as instituições
financeiras possuem um padrão mais burocrático de negócio e precisam seguir
regras rígidas do governo.
Vejo que a metodologia ágil nos permite mudar algumas coisas
durante o desenvolvimento, por exemplo, um requisito pode perder
a prioridade durante um sprint devido a fatores externos à
empresa, e assim conseguimos trocar esse item por um de mesmo
tamanho que está no backlog. Porém, vejo que por ser uma
instituição financeira, ela sofre muito com fatores externos,
principalmente dos órgãos regulatórios e isso se torna um
problema em um desenvolvimento ágil, pois pode inviabilizar a
entrega de uma sprint inteira e não só de um simples item.

4.4 Gerentes de projetos
Foram solicitadas quatro entrevistas da área PMO, porém houve retorno de
apenas dois gerentes de projetos que se interessam por métodos ágeis e já os
experimentam. Os outros dois, apesar da insistência não quiseram responder sobre
métodos ágeis alegando que conhecem pouco a respeito.
A área PMO foi criada com o intuito de controlar os projetos de acordo com o
método PMI, porém devido as alterações na área de TI com a contratação de diretor
e a implementação de métodos ágeis a área ficou em segundo plano. Mais
recentemente a área foi incorporada pela diretoria de produtos e estão mudando o
perfil para negócios e produtos.

4.4.1 Gerenciamento e distribuição do time - Gerentes de projetos
Os dois entrevistados entendem que os times são subdimensionados para as
atividades de seu Squad, e que o time estar em outro lugar não prejudica o
andamento dos projetos. Entendem que o time ser autogerenciado é muito bom,
pois dá uma liberdade de ação para o mesmo. Eles entendem que os métodos
tradicionais podem coexistir com os métodos ágeis dependendo da necessidade de
cada projeto e da maturidade de equipe.
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Sobre a coexistência de métodos tradicionais e métodos ágeis ambos
entendem que eles podem coexistir principalmente quando é discutido o
gerenciamento de projetos. Na realidade eles entendem que os métodos ágeis usam
muito do que os métodos tradicionais sempre usavam.
Acredito que é possível coexistir sim, pois depende da necessidade
de cada projeto, da maturidade da equipe que está alocada ao
projeto e desta forma adequar o melhor dos métodos ágeis com
alguns princípios dos métodos tradicionais.

Perguntando sobre métodos e ferramentas que usam para o gerenciamento
de projetos, eles responderam que usam o Excel e o JIRA. Usam o Excel para
registro do BackLog das atividades e também para dar uma visão aos usuários e
gestores do andamento do projeto, e o JIRA para registrar as demandas para o
desenvolvimento interno. Semanalmente é enviado um status report que é muito
parecido com os métodos tradicionais, apesar de eles informarem que os gestores
participam ativamente nas reuniões de priorização.
Utilizamos o JIRA e o Excel. O JIRA atende muito bem para os
projetos desenvolvidos pela equipe interna, porém como não
utilizamos para registro das atividades de desenvolvimento
externo, temos que utilizar o Excel para gerenciamento de backlog.
Atualmente o usuário não tem acesso ao JIRA, utilizamos o Excel
para dar essa visão aos usuários quando solicitado ou
periodicamente.
Nas reuniões de priorização com os gestores identificamos as
demandas que trazem benefícios e quais são eles além de
identificar quais são os itens regulatórios, dessa forma os próprios
gestores acabam por priorizar o que é regulatório a frente das
outras demandas.
[...] dependendo da complexidade é possível que demore um
pouco mais para fechar as especificações, mas o time de negócios
sempre está envolvido.

Os dois entrevistados entendem que o ágil não é entendido por toda a
empresa principalmente pela alta administração e pelos usuários/gestores. Apesar
dos inúmeros treinamentos que existiram, há dificuldade em entender as práticas
ágeis principalmente quando há pressão por prazo. Ainda perguntado sobre o
controle de custo não souberam informar quem faz o controle de custos dos
projetos.
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Há iniciativas para disseminar o mindset ágil, mas ainda não
abrangem toda a empresa. Há dificuldade para entendimento do
método de trabalho das Squads.
A área PMO não faz o gerenciamento de custo, pois a área é
autogerenciada.

4.4.2 Levantamento/priorização dos requisitos e estratégia de entrega Gerentes de projetos

Sobre o levantamento dos requisitos há uma divergência grande, um dos
entrevistados diz que os gestores participam ativamente nas atividades e que existe
um bom relacionamento e compreensão da estratégia de entrega e, portanto, o
levantamento e priorização das atividades é muito bem feita, enquanto outro
entrevistado entende que os métodos ágeis não são entendidos pelos usuários e
que muitas vezes tem que definir as atividades no lugar dos gestores, sendo que a
priorização muda constantemente.
Ambos entendem que há sempre entrega de valor para os gestores e a cada
sprint há uma entrega apesar de eles informarem que nenhum gestor acaba
participando da revisão da entrega.
Sim – entregas de valor, este é um dos itens considerados para
priorização das atividades. As sprints têm ciclo de vida de duas
semanas, então é possível ter entrega de valor a cada duas
semanas e sim, elas são colocadas em produção, após a
homologação dos usuários e aprovação nas reuniões de GMUD
semanais.
Normalmente os usuários não participam da review, somente em
casos muito pontuais.
Normalmente os gestores não entendem as metodologias ágeis e
tem dificuldade de informar o que querem e com isso temos que
intervir a definir no lugar dos gestores.

4.4.3 Organização, contato com o cliente, processos ágeis e documentaçãoGerentes de projetos
Os dois entrevistados entendem que a falta de documentação formal não é
um problema, apesar de muitas vezes existir uma demora em fechar as
especificações no JIRA.

78

Entendem também que o processo ágil não é entendido por toda a empresa.
A área de desenvolvimento conhece muito bem, porém os gestores e a alta
administração não conhecem bem seus princípios.
Não, pois nem todos têm o conhecimento dos métodos ágeis. Há
iniciativas para disseminar o mindset ágil, mas ainda não
abrangem toda a empresa. Há dificuldade para entendimento do
método de trabalho das Squads.

Ambos entendem que o contato direto com o cliente é muito importante
principalmente para os métodos ágeis, mas muitas vezes os gestores são
convidados e não aparecem.

4.5 Gestores de área
Foi enviado o questionário para quatro gestores que são responsáveis por
alguns dos Squads existentes (banco, corretora e corporativo) e três responderam
ao questionário.

4.5.1 Gerenciamento e distribuição do time - Gestores de área
Dois gestores que demandam as atividades não têm a visão dos projetos.
Segundo eles, não são envolvidos nas reuniões de demonstrações do sistema e nas
priorizações (contradizendo o que os gerentes de projetos falam). Outro, apesar de
participar das demonstrações, reclama que recebe um relatório com informações
genéricas e nunca foram ouvidos se o relatório é satisfatório ou não.
Não me sinto confortável, o líder direto/área impactada não é
envolvido nas reuniões de status, o relatório traz informações
genéricas. Não ficamos sabendo das priorizações e risco dos
projetos.
Os status chegam até mim periodicamente, porém faltam mais
detalhes das entregas, problemas e pontos de atenção onde
necessitamos de mais atenção ou envolvimento de dependência de
outras áreas.

Dois gestores entendem que a distância da equipe de desenvolvimento não
atrapalha, pois existem ferramentas que auxiliam na distância. Um dos gestores diz
que atrapalha bastante a distância, pois diminui o senso de urgência das atividades.
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Neste caso, é percebido que os dois gestores que informam não atrapalhar contam
com analista de negócios alocados exclusivamente para seu negócio, enquanto o
outro é atendido pela área PMO que fica em contato com a TI.
Produtos ou mudanças no processo decididas pela alta gestão,
não participamos, e acredito que poderíamos contribuir muito.
Sim, por vezes por não estarem no mesmo local entendo que o
senso de urgência das entregas é menor do que das equipes de
negócio que estão mais perto da diretoria.

4.5.2 Levantamento/priorização dos requisitos e estratégia de entrega Gestores de área
Dois gestores informam que participam do alinhamento quinzenal de
priorizações, mas muitas vezes as prioridades já chegam prontas principalmente por
demandas regulatórias. O outro gestor que é atendido pelo PMO informa que é
exclusivamente ele quem decide as prioridades e como serão feitas as atividades.
Os gestores entendem que em muitas mudanças de processos eles não são
envolvidos. Alguns priorizam atividades de entrega, mas não necessariamente
participam da aprovação dos protótipos e da aprovação dos requisitos.
Todos os gestores entendem que a estratégia de entrega é fazer o mais
simples possível e depois melhorar o sistema.
[...] levantamento dos requisitos das atividades específicas sim.
Produtos ou mudanças no processo decididas pela alta gestão,
não participamos, e acredito que poderíamos contribuir muito.
Não participamos das priorizações dos projetos, muitas vezes
riscos regulatórios e financeiro se prolongam além do razoável.
Entregas parciais contendo o mínimo para a área com entregas
posteriores de complemento de informação.

4.5.3 Organização, contato com o cliente, processos ágeis e documentação Gestores de área
Dos quatro gestores pesquisados, apenas um se sente envolvido no processo
e também conhece muito bem os processos ágeis. Não por coincidência é o gestor
que apenas vivenciou os métodos ágeis e, por causa da experiência, nunca
trabalhou com métodos tradicionais de desenvolvimento. Dos outros três
entrevistados, dois entendem os métodos ágeis como fazer o mais simples e
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melhorar o sistema aos poucos e conhecem muito bem seus ritos, porém não se
sentem plenamente envolvidos no processo e alegam que as priorizações já chegam
prontas.
Um único gestor não conhece quase nada de métodos ágeis apesar de saber
que a estratégia é entregar o sistema aos poucos. Por vezes, este último gestor
parecia ter copiado alguns conteúdos da Internet para responder as questões que
foram feitas pelo Google Form devido a COVID 19 e a limitação de tempo das
pessoas.
Entregas parciais contendo o mínimo para a área com entregas
posteriores de complemento de informação [...].
Garantir agilidade nas entregas. Time Box - tempo para executar o
processo, em tempo mais curto. Sprint decisão de qual trabalho
será executado. Sprint Review - alinhamentos e decisões [...].

Todos os gestores, sem exceção, informam que sentem falta de uma
documentação mais formal. Eles já ouviram falar sobre o JIRA, mas nunca
aprovaram um requisito no mesmo.
Sinto (falta da documentação), mas não da documentação extensa,
e sim de principais pontos: Objetivo, Necessidade, ganho/retorno,
a quem aplicar etc.

4.6 Resumo das entrevistas
Foram entrevistados três executivos ligados diretamente ao processo de
desenvolvimento e manutenção de sistemas e projetos, três líderes de Squad de
desenvolvimento de sistemas, seis analistas de desenvolvimento de sistemas –
legados e novos projetos, dois gerentes de projetos e quatro gestores de área
demandantes totalizando 18 pessoas.
A pesquisa iniciou no começo de março e finalizou em meados de abril. Foi
realizada com a ajuda de formulários que podiam ser respondidos pelo WhatsApp
através de gravação, bem como por links pelo telefone (Google Forms) e algumas
entrevistas ainda foram feitas por telefone devido à Pandemia do COVID 19.
A seguir são analisados cada um dos fatores levantados por todos.
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4.6.1 Gerenciamento, organização e tamanho do time - Resumo
A maior parte dos entrevistados entende que o time ser autogerenciado é
ótimo e dá liberdade para a equipe fazer as estimativas e desenvolver um bom
trabalho. O time deve ser autogerenciado Alahyari et al. (2018); Shafiq; Sman;
Waheed (2018); Abrar et al. (2019); porém é citado em vários momentos a
necessidade de uma entidade superior que dê direcionamento aos projetos
mostrando que o time não é totalmente autogerenciado e que pode e deve existir um
elemento para gerenciar o time.
Os entrevistados mais ligados ao desenvolvimento (analistas, PMO, líderes
de Squad) falam que o processo ágil dá a transparência das etapas de
desenvolvimento, conforme citado por Alahyari et al. (2018), e que toda a empresa
sabe a situação dos projetos enquanto os executivos informam que recebem
informações demais nas reuniões de retrospectiva, embora alguns gestores
informam que pouco sabem sobre os status dos projetos. Os executivos comentam
que com os métodos tradicionais tinham uma visão mais ampla de onde chegariam
e onde estavam, mas entendem que nos dias de hoje é difícil manter os mesmos
planos do início do projeto. Uma das dificuldades que existe é que os usuários que
deveriam ser os PO’s não sabem muitas vezes fazer os pedidos corretos ou que o
pessoal de desenvolvimento não sabe interpretar as suas necessidades. Neste
ponto é um consenso que os papéis não são claros. Um deles cita que nos métodos
tradicionais existia a figura de uma analista de negócios que sabia materializar os
pedidos da área usuária com a área de desenvolvimento. Para um dos entrevistados
ir de um paradigma onde existiam pessoas que faziam a especificação para um
paradigma onde o usuário faz a especificação não é algo tão simples.
Todos os entrevistados perguntados entendem que as equipes devem ter um
tamanho reduzido para que aumente o nível de comunicação entre a equipe
conforme citado por Alahyari et al. (2018), porém alguns dos analistas e líderes de
Squad

reclamam

que

suas

equipes não

possuem

o

tamanho

ideal

(é

subdimensionado) e por várias vezes os usuários querem mais entregas na sprint.
Isto mostra uma falta de conhecimento dos processos ágeis pelos gestores. A falta
de conhecimento em processos ágeis pela administração é citado por Abrar et al.
(2019); Shameem et al. (2018) bem como mostra que o planejamento parece não
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ser sustentável citado por Abrar et al. (2019); Chow e Cao (2008) que pede um
planejamento sustentável para os métodos ágeis.
Nota-se que o time está muito bem organizado de forma ágil na área de
desenvolvimento de sistemas. O time deve ser bem auto-organizado de forma ágil
(ALAHYARI et al., 2018; SHAFIQ; SMAN; WAHEED, 2018; ABRAR et al., 2019),
mas nas áreas usuárias o conceito ágil não é bem conhecido que vai contra o
descrito por Alahyari et al. (2018), porém os executivos da empresa dão forte apoio
a sua adoção conforme descrito por Abrar et al. (2019).

4.6.2 Levantamento e priorização dos requisitos e estratégia de entrega Resumo
Todos os entrevistados entendem que o levantamento das necessidades e
requisitos deve sempre ser feita junto ao usuário com reuniões face a face, porém os
gestores falam que nem todos participam do levantamento das informações e muitas
definições chegam prontas da área de produto/PMO e que alguns sequer participam
das reuniões.
A grande maioria dos entrevistados entende que a distância física não
compromete o trabalho de levantamento de informações com contato direto com os
usuários, mas um dos executivos entende que ter a equipe de desenvolvimento ao
lado de negócios potencializa o levantamento e repriorização dos requisitos. A área
de negócios entende que em muitos momentos a priorização fica a cargo da área
PMO e não da área de negócios. Ainda segundo um dos entrevistados da área
PMO, a prioridade está em constante mudança o que dificulta a entrega de valor ao
usuário. A constante adaptação e mudanças de requisitos e prioridades é uma das
bases do processo ágil (CHOW; CAO, 2008; ABRAR et al., 2019).
O Conceito de MVP é entendido por todos na empresa. Fazer o simples e
entregar sempre, porém, como já identificado muitas vezes, os usuários querem um
MVP muito grande que impossibilita a entrega com o tamanho da equipe que existe,
no entanto, a maior parte dos entrevistados está satisfeita com a estratégia de
entrega constante.
Todos os requisitos levantados são documentados em histórias dentro da
ferramenta JIRA pela área PMO ou pela Scrum master que fica na área de
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desenvolvimento, porém não passam por aprovação dos gestores antes de seguir
para a programação e também apenas um dos Squads usa prototipação, o que foi
muito bem recebido pelos gestores deste Squad para melhorar a comunicação entre
os desenvolvedores e o pessoal de negócio (BEN-ZAHIA; JALUTA, 2014).
A cada período é feita uma reunião para levantamento dos requisitos e sua
priorização com os gestores (ou PMO dependendo da equipe) e a cada duas
semanas é feita uma entrega de um produto utilizável. O levantamento e priorização
das funcionalidades devem ser feitas pelos donos do produto e as entregas devem
ter valor para o cliente (ABRAR et al., 2019).

4.6.3 Organização, contato com o cliente, processos ágeis e documentaçãoResumo
A organização dá forte apoio a utilização de métodos ágeis – todos gostam da
possibilidade de repriorização, alteração de requisitos e entregas rápidas - apesar de
entenderem que possuíam mais controle de custo e prazo nos métodos tradicionais
(CHOW; CAO, 2008). Um deles inclusive cita que a demanda é cada vez mais
rápida que faz com que os métodos ágeis devam ser usados. Neste item são
percebidos os enganos que os métodos ágeis geram que confundem o nome do
métodos com a velocidade de entrega.
As práticas ágeis são muito bem entendidas e seguidas pela área de
desenvolvimento de sistemas, área PMO e mesmo pelos executivos, mas o conceito
de Squad gera muita confusão para todos. Entende-se por ter todos os perfis
técnicos e não todos os perfis necessários para fazer um produto. Na área de TI
existem área de banco de dados, área de arquitetura e área de suporte que não
estão dentro dos Squads. Conforme descrito por Chow e Cao (2008), a equipe deve
conter todos os perfis necessários para desenvolvimento das atividades. Em
contrapartida, há uma dificuldade da área gestora em entender todas as práticas
ágeis e isto é reconhecido pelos executivos da empresa. Conforme Abrar et al.
(2019) todo o time deve estar alinhado com a cultura ágil.
O contato direto do desenvolvedor com o cliente também é apreciado por
todos, apesar de alguns entrevistados entenderem que em muitos momentos não há
um entendimento pleno das necessidades de negócio devido principalmente ao perfil
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das pessoas que fazem este trabalho. O contato direto com o cliente é discutido em
vários textos como os de Chow e Cao (2008) e Alahyari et al. (2018).
Todos entendem que a documentação que existe é o suficiente para a
necessidade. Todas as histórias são documentadas em uma ferramenta que pode
ser consultada a qualquer momento. Um dos entrevistados ainda cita que os
métodos ágeis não implicam nenhuma documentação enquanto outro diz que deve
ser uma documentação prática. Porém, quando é perguntado sobre documentação,
alguns gestores nem sabiam que havia

uma documentação formal das

funcionalidades e nunca chegaram a aprovar esta documentação.
Os gestores sentem falta de uma formalização da documentação existente. O
JIRA é uma ferramenta mais utilizada pela TI e os gestores têm pouco ou nenhum
acesso a esta ferramenta. Eles reclamam que muitas vezes são feitas
funcionalidades que não fazem sentido para eles.

4.7 Discussão
O time de TI está muito bem organizado de forma ágil tanto para novos
sistemas quanto para manutenção de sistemas legados. A área de manutenção
possui boa comunicação entre o time e comunicação direta com os PO’s
(ALAHYARI et al., 2018), eles são autogerenciados com autonomia e forte
comprometimento

da

liderança

(ABRAR

et

al.,

2019;)

e

possuem

uma

documentação adequada aos métodos ágeis (SHAMEEM et al., 2018).
Os desenvolvedores que atuam na manutenção de sistemas legados
entendem e exercitam muitas das práticas dos métodos ágeis - reuniões diárias,
contato direto com os gestores, times auto-organizados, conceito MVP onde as
funcionalidades mais importantes são entregues primeiro (ALAHYARI et al., 2018).
Este último muito valorizado por todos os pesquisados.
A área PMO foi criada na empresa quando ainda eram usados os métodos
orientados ao planejamento onde existia um cronograma fechado e a área avaliava
o status do projeto semanalmente, e agora ela se adaptou e atua como PO dos
projetos e fazem parte do Squad do desenvolvimento apesar ainda de estarem
alocados fisicamente na área de produtos. Neste contexto é percebido um dos
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fatores citado por Shameem et al. (2018) que é a falta de papéis e
responsabilidades.
Apesar da área PMO ter se adaptado e se tornado PO, muitas vezes eles
definem as prioridades sem discutir com os gestores que deveriam ser os
verdadeiros PO’s dos projetos. Isso acaba causando em mal-estar e vários
problemas de levantamento do escopo e priorizações. Isto é causado principalmente
pela falta de definição eficiente de papéis e pela falta de comunicação, mas que
ocasiona problemas com o levantamento e priorização de escopo e satisfação do
cliente. Pode-se ver neste item alguns dos grandes ofensores para a utilização dos
métodos ágeis (ALAHYRAI et al., 2018, CHOW; CAO, 2008; ABRAR et al., 2019;
SHAMEEN et al., 2018).
Outro ponto muito apreciado por todos é que o time de manutenção se
mantém estável o maior tempo possível, o que era diferente quando a TI era
projetizada - onde a equipe era criada para um projeto – seja de manutenção ou
novo desenvolvimento - e depois era desalocada conforme o trabalho diminuía. Os
métodos ágeis preconizam que as equipes sejam o mais estáveis possível, pois gera
confiança entre o membro das equipes e com os gestores (ALAHYARI et al., 2018).
As áreas usuárias, apesar de entenderem várias das práticas ágeis como
repriorização constante, backLog e MVP, ainda têm dificuldades de entender qual o
status do projeto e quais as próximas funcionalidades serão desenvolvidas e, por
vezes, faz uma solicitação ao time que gera total refatoração da funcionalidade.
Apesar da possibilidade da refatoração ser constante, a equipe de manutenção
reclama que, por vezes, algum trabalho é totalmente perdido pela alteração
completa de uma demanda. A fim de evitar estes problemas houve nesta instituição
o fortalecimento da área do processo de arquitetura de sistemas que orquestra todas
as demandas evitando o retrabalho. O processo de arquitetura é um processo que
faz parte do gerenciamento do time que foi citado por Fitriani, Rahayu e Sensuse
(2016).
A grande maioria dos entrevistados entende que os métodos ágeis nada mais
são que os métodos tradicionais com possibilidades de mudanças e alterando a
velocidade de cada fase. Na realidade, esta proposta já foi feita por Winston Royce
(1970), criador dos ciclos de vida de desenvolvimento, onde haveria estágios
(requisitos, análise, codificação, testes) sobrepostos. Segundo Kneuper (2018), por
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outro lado, ter uma velocidade mais rápida em cada fase e a possibilidade de
mudanças não implica em ser integralmente ágil. Na realidade é ser iterativo que foi
definido por Gilb (1977 apud LARMAN; BASILI, 2003; RAHIM et al., 2018).
Todos os entrevistados entendem que os desenvolvedores devem ter contato
direto com a usuários (ABRAR et al., 2019) e apenas um dos entrevistados entende
que a distância física pode ser um problema (a equipe de desenvolvimento fica em
Campinas enquanto a equipe de negócios fica em São Paulo). Este não foi definido
como problema, pois o método ágil utilizado é o Scrum que não impede times
distribuídos (KANWAL; JUNAID; FAHIEM, 2010).
Todos os entrevistados entendem que as equipes devem ter um tamanho
reduzido para que aumente o nível de comunicação entre a equipe (CHOW; CAO,
2008), porém alguns dos analistas e líderes de Squad reclamam que suas equipes
não possuem o tamanho ideal devido às necessidades de desenvolvimento
(FITRIANI; RAHAYU; SENSUSE, 2016, CHOW; CAO, 2008). É perceptível que na
realidade o que existe é uma pressão por entregas mais rápidas e não
necessariamente que a equipe é pequena. O planejamento deve ser sustentável e o
backlog deve se adaptar à equipe e não a equipe ao Backlog (ABRAR et al., 2019).
Todos os executivos dão forte suporte à utilização de práticas ágeis (CHOW;
CAO, 2008) inclusive com forte atuação em treinamentos para as equipes de TI e
também para os gestores, portanto, este não é um fator relevante que impeça a
utilização de métodos ágeis na manutenção de sistemas legados nesta instituição
financeira.
A seguir é feito um resumo relacionando com os fatores que foram levantados
na discussão inicial; ilustrado na Tabela 6.
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Tabela 6 - Comparação da pesquisa com publicações encontradas.

Fatores

Chow e
Cao
(2008)

Fitriani,
Rahayu e
Sensuse
(2016)

SHAMEEM et ABRAR
al. (2018)
et at.
(2019)

Gerenciamento do
1º Lugar
Time

45%

88% 50%

45%

Distribuição e
Tamanho do time

2º Lugar

45%

N/A

N/A

Priorização de
requisitos

6º Lugar

30%

56%

32%

Pesquisa

Definição de papéis
Autogerenciado
Necessidade de entidade superior
Dificuldade em entender qual o
status e próximos passos do projeto
Tamanho menor que o necessário
Times pequenos
Não feito pelos gestores - PO
Falta de alinhamento com o
comercial
Falta de alinhamento com Produtos

Levantamento de
requisitos

6º Lugar

30%

56%

32%

Dificuldade em fazer o levantamento
com gestores
Gestores possuem dificuldade em
expressar suas necessidades

Organização

N/A

25%

N/A

44%

Organização adequada

40%

Gestores e executivos conhecem
parcialmente
Desenvolvimento conhecem bem os
processos

Processos ágeis

3º Lugar

25%

27% 33%
44%

Contato com o
Cliente

4º Lugar

< 25%

83%

37%

Todos aprovam o contato com
cliente, apesar dos desenvolvedores
não terem contato direto

Estratégia de
entrega

5º Lugar

N/A

44%

33%

Conceito MVP bem aceito

Documentação

6º Lugar

30%

56%

N/A

Adequada, porém nunca é
consultada ou atualizada

Fonte: Elaborado pelo autor.

Chow e Cao (2008) revelaram que os fatores podem ser classificados nas
seguintes categorias: Organizacional, Pessoas, Processos, Técnico e Projetos.
É possível verificar pelas entrevistas que na instituição pesquisada não há
muitos problemas com a categoria organizacional, pois há grande suporte da alta
administração e do gerenciamento na utilização de métodos e práticas ágeis, e
existe um incentivo da comunicação face a face sem intermediários entre todas as
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áreas, porém a organização do time de projetos ainda possui muitas falhas de
indefinição de papéis na empresa, o que prejudica o desenvolvimento pleno do
trabalho na instituição.
Na categoria pessoas também não são observados muitos problemas na
equipe de desenvolvimento de sistemas que impeçam a utilização de métodos
ágeis, pois as pessoas possuem todas as competências em métodos ágeis, o time é
auto-organizado e existe um bom relacionamento com os usuários, porém com os
gestores são percebidos alguns problemas, como não entender todos os princípios
ágeis e também não ter toda a autoridade sobre a definição do sistema.
Já

na

categoria

processos

são

encontrados

alguns

problemas,

principalmente no gerenciamento de requisitos ágeis (levantamento e priorização) e
a falta de presença efetiva de alguns usuários no processo de desenvolvimento e
sua falta de autoridade sobre os requisitos.
Na categoria técnico também não existem muitos problemas: Existe uma
quantidade adequada de documentação – apesar de muitos usuários não terem
acesso a ela o que gera desconforto e dúvidas com os usuários gestores. Existe
uma entrega regular de software com valor para os usuários, existe um processo de
refatoração – apesar de muitas vezes haver problemas de perda total do trabalho,
mas é preferido classificar este item como um problema de levantamento de
requisitos e não de refatoração. O Conceito de MVP – fazer o simples e as principais
funcionalidade primeiro - é apreciado por todos os entrevistados.
A categoria projeto são encontrados alguns problemas como a falta de
quantificação de riscos, custos e benefícios em seu início e bem como um
cronograma (ou roadmap como chamado pelos métodos ágeis) no início do projeto.
Com isto o acompanhamento dos projetos fica muito prejudicado. Os times, apesar
de serem pequenos, possuem muita dependência entre si e com isso é notada a
necessidade de escalar o ágil.
Na categoria projetos é percebido que todo o gerenciamento de portfólio de
projeto foi deixado de lado. Os projetos não são consistentemente priorizados com
seus benefícios e riscos. Os gerentes de projetos viraram PO dos projetos e fazem o
levantamento

dos

requisitos

e

gerenciamentos

do

Backlog

retirando

impedimentos quando necessário, mas a governança do projeto quase não existe.

os
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Na empresa pesquisada, nota-se que o resultado se aproximou mais
diretamente com a pesquisa de Fitriani, Rahayu e Sensuse (2016), que se
fundamentou com textos de 2012 a 2016 e com publicações de vários países
parecendo

ser

mais representativa

entre

todos os

autores selecionados:

Gerenciamento e organização do time com alguns papéis não definidos e algumas
responsabilidades não atribuídas; Levantamento e priorização de requisitos
deficitários ocasionando retrabalho e falta de roadmap com mais de duas semanas;
documentação, que apesar de ser adequada, não é usada como base para futuras
consultas e muitos gestores nem conhecem a ferramenta. No fator processos é que
é encontrado o maior dos problemas: Feedback dos projetos e seu monitoramento.
A seguir, no Quadro 6, são sumarizados os pontos positivos e negativos
usando a classificação de Chow e Cao (2008).

Quadro 6 - Resumo dos pontos positivos e negativos estudados por categoria.
Categoria

Pontos Positivos

Pontos Negativos

Organizacional

Grande suporte da
administração
Incentivo da comunicação face
a face

Indefinição de papéis e
responsabilidades - PO/ PMO

Pessoas

Time de desenvolvimento com
conhecimento em métodos
ágeis
Time de desenvolvimento autoorganizado
Bom relacionamento com
gestores

Gestores não conhecem
todos os princípios ágeis

Processos

Levantamento incompleto de
requisitos (não ágil)
Gestores não participam de
forma efetiva do levantamento
Equipe segue os processos
e priorização dos requisitos
ágeis - ritos
Documentação deficitária de
requisitos
Gestores não aprovam os
requisitos
Continua.
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Conclusão.
Categoria

Técnico

Projeto

Pontos Positivos

Pontos Negativos

Documentação adequada
Entrega regular de
funcionalidades
Uso regular de MVP nos
projetos

Gestores não têm acesso à
documentação
Perdas de trabalho devido a
refatoração

Times auto-organizados

Falta de quantificação de
risco, custos de benefícios
Falta de gerentes de projetos
Falta de roadmap dos projetos

Fonte: Elaborado pelo autor com classificação de Chow e Cao (2008).

4.7.1 Recomendações para utilização do ágil em manutenção de sistemas
Baseado na revisão da literatura, na pesquisa e nas conclusões e a fim de
colaborar com a adoção de métodos ágeis, são criadas quatro fases para adoção de
método ágeis. São passos que englobam deste a iniciação nos métodos ágeis até a
utilização dos métodos na manutenção de sistemas legados. São algumas fases que
a empresa passou para ter seus sistemas legados, sendo mantidos com métodos
ágeis:
1 – Iniciação
Esta fase pode ser iniciada apenas na área de sistemas com projetos
pequenos e sem grande importância para a organização. Neste momento inicie com
um PO que pertença a equipe de TI:


Inicie dentro da equipe de TI. Comece pequeno;



Inicie em projetos pequenos, novos e “non life critical”;



Inicie com projeto sem muitas integrações com outros sistemas;



Forneça o treinamento necessário para equipe de desenvolvimento;



Indique papéis e responsabilidades; e



Tenha uma ferramenta de documentação de histórias (funcionalidades).
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2 – Elaboração
Nesta fase já comece dando visibilidade dos projetos que utilizam métodos
ágeis para os usuários e alta administração:


Engaje os gestores e a alta administração;



Forneça o treinamento necessário de gestores;



Comece com projeto maiores que possuem integrações mais complexas;



Defina os Squads formalmente dentro de TI;



Preste atenção ao levantamento e priorização de requisitos; e



PRESTE atenção ao acesso da documentação pelos gestores e time.

3 – Maturidade
Nesta fase os times já estão trabalhando com a metodologia ágil, porém muito
provavelmente a manutenção de sistemas ainda continua com métodos tradicionais
ou sendo executado pelos times ágeis de desenvolvimento – atrapalhando o
roadmap dos projetos. Agora é segregada a equipe de manutenção, bem como é
melhorado o gerenciamento de projetos ágeis:


Defina um método de gerenciamento ágil (risco, custo e prazo);



Segregue a equipe de manutenção de sistemas da equipe de projetos;



Forneça treinamento para os gestores / desenvolvedores; e



Complemente os Squads com os gestores; e



Defina indicadores de performance para projetos e manutenção.

4 – Utilização plena


Espalhe a ideia de métodos ágeis por toda a empresa; e



Inicie um processo de escalar os métodos ágeis.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Esta seção apresenta a conclusão desta pesquisa. O item 5.1 ressalta
as conclusões do estudo baseadas nas questões de pesquisa. O item 5.2
destaca as limitações encontradas e o item 5.3 destaca as recomendações de
pesquisas futuras.

5.1 Conclusões
Como base no caso estudado, é possível concluir que existem vários
benefícios em se usar métodos ágeis na manutenção de sistemas legados,
desde que a alta direção apoie a sua utilização, que os usuários a entendam e
que os desenvolvedores queiram utilizá-la.
Com a pesquisa realizada, o objetivo foi alcançado em possibilitar que
sistemas legados monolíticos sejam mantidos com métodos ágeis de
desenvolvimento e garantam que estes sistemas estejam alinhados com os
novos sistemas desenvolvidos na instituição.
Como alguns dos benefícios da utilização de métodos ágeis na
manutenção de sistemas que são encontrados nesta instituição, está a entrega
constante de funcionalidades e um melhor alinhamento entre negócios e TI nos Squads, onde o usuário participa ativamente, mas não é comprovada a
diminuição do tempo entre a especificação e o tempo de entrega do produto e
também a adaptação rápida do escopo.

5.2 Limitações
Há um viés muito grande desta empresa em se usar métodos ágeis
dentro da equipe de desenvolvimento. Para a equipe de manutenção que
estava sendo criada, é evidente que este método seria usado devido a este
viés, porém o que era desejado com a pesquisa era retirar este viés e avaliar
realmente se este método era o mais adequado na manutenção de sistemas.
Para tanto, a pesquisa foi planejada com perguntas sobre os benefícios dos
métodos ágeis e a possibilidade de haver métodos híbridos sem diretamente
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perguntar sobre a manutenção de sistemas e o questionário seria respondido
presencialmente com possibilidade de detalhamento da pergunta, o que não foi
totalmente possível devido a pandemia da COVID 19, fazendo com que muitos
stakeholders pedissem para que o questionário fosse enviado por e-mail. Isto
prejudicou a pesquisa, pois impossibilitou a detalhamento das respostas.
Mesmo com o envio do questionário por e-mail, a equipe de gerentes de
projetos PMO não teve uma representatividade nas respostas, o que também
limitou a pesquisa.

5.3 Trabalhos futuros
No trabalho apresentado foi identificado que os métodos ágeis podem
ser usados na manutenção de sistemas legados que foram desenvolvidos com
métodos orientados ao planejamento. No trabalho são encontrados alguns
benefícios como: aumento do número de entregas, usuários com melhores
percepções das entregas e equipe de TI mais alinhada com negócios.
Porém, é identificado pelas entrevistas que o planejamento e
gerenciamento de projetos quase não existem ou existem de maneira
ineficiente. Há pouca visibilidade dos riscos, custos e prazo. Desta forma,
pode-se elencar como futuros trabalhos um método para apurar risco, custo e
prazo em métodos ágeis e criar um meio de quantificar o grau de maturidade
de uma empresa na utilização dos métodos ágeis, haja vista que muitas
empresas dizem que utilizam o ágil, mas poucas a utilizam plenamente.
Como sugestão de futuros trabalhos podem-se destacar: identificar se
houve evolução ou criação de novas práticas ágeis a partir de 2001, e um
trabalho comparativo dos modelos de manutenção de sistemas legados
baseados em práticas orientadas ao planejamento com as métodos ágeis de
manutenção de sistemas.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA OS EXECUTIVOS
Quadro 7 - Questionário para os executivos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA ÁREA PMO/PRODUTOS

Quadro 8 - Questionário para área PMO/Produtos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE C – LÍDERES DE EQUIPE

Quadro 9 - Líderes de Equipe.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE D – ANALISTAS DESENVOLVEDORES

Quadro 10 - Analistas desenvolvedores.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE E – GESTORES DE NEGÓCIOS

Quadro 11 - Gestores de negócios.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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ANEXO A - LISTA COMPLETA DOS FCS POR CATEGORIAS.

Tabela 7 - Lista completa dos FCS por categorias.
Posição

Categoria

Fatores

Nota

1

Pessoas

Boa comunicação e colaboração com o time

4,87

2

Pessoas

Um ambiente confiável

4,80

3

Pessoas

Um ambiente positivo e amigável

4,68

4

Organizacional

Funcionário com possibilidades de melhorias

4,58

5

Pessoas

Bem-estar mental entre os funcionários

4,53

6

Pessoas

Poucos bloqueios externos

4,40

7

Pessoas

Boa comunicação e colaboração entre os times

4,37

8

Pessoas

Pessoas com grande motivação

3,35

9

Técnico

Histórias de usuários bem definidas

4,28

10

Pessoas

Falta de prestígio entre o time

4,27

11

Pessoas

Times com muito competência e conhecimento
diversificado

4,23

12

Técnico

Entrega das funcionalidades importantes primeiro

4,22

13

Técnico

Ferramentas apropriadas para desenvolvimento

4,22

14

Organizacional

Poucas mudanças nos times

4,21

15

Técnico

Boa estabilidade do código

4,17

16

Pessoas

Time auto-organizado

4,16

17

Técnico

Perseguir o projeto simples

4,15

18

Organizacional

Organizações onde é ágil é plenamente aceito

4,14

19

Técnico

Alta qualidade do código

4,11

20

Pessoas

Trabalho divertido

4,11

21

Organizacional

Forte suporte da administração

4,09

22

Técnico

Disponibilização regular de software

4,06

23

Projeto

Sprints focados

4,03

24

Pessoas

Forte conhecimento de ágil pelos gestores

4,01

25

Técnico

Boa arquitetura

3,97

26

Pessoas

Gestores com perfil adaptativo

3,93

27

Técnico

Treinamento técnico apropriado ao time

3,93

28

Organizacional

Cultura cooperativa ao invés de hierárquica

3,88

29

Técnico

Quantidade correta de documentação

3,85

30

Técnico

Baixa dependência externas

3,83

31

Organizacional

Patrocinador/Gestor comprometido

3,82

Continua.
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Conclusão.
Posição

Categoria

Fatores

Nota

32

Projeto

Projetos com prazos realistas

3,77

33

Organizacional

Organização transparente

3,75

34

Pessoas

Bom relacionamento com os clientes

3,75

35

Pessoas

Compartilhamento de conhecimentos

3,73

36

Processos

Seguir os requisitos orientados ao ágil

3,70

37

Processos

Forte comunicação com conversas face a face

3,68

38

Organizacional

Compartilhar a visão com a companhia

3,61

39

Processos

Comprometimento forte dos clientes

3,58

40

Técnico

Modelos de software bem definidos

3,53

41

Técnico

Refatoração rigorosa

3,53

42

Processos

Seguir o projeto orientado ao ágil

3,49

43

Organizacional

Arranjo do time como um todo (Collocation)

3,44

44

Projeto

Projetos com times pequenos

3,33

45

Processo

Seguir a configuração orientada ao ágil

3,25

46

Processo

Ter horários regulares

3,15

47

Organizacional

Trabalho com o estilo ágil

3,08

48

Projeto

Natureza dos projetos "Non Life Critical"

3,07

49

Projeto

Projetos com escopos variáveis e novos requisitos

2,91

50

Projeto

Projetos com análise de risco no início

2,86

51

Processo

Clientes com total autoridade

2,84

52

Organizacional

Comunicação face a face

2,81

53

Projeto

Projetos diferentes

2,74

54

Projeto

Projetos com cronogramas dinâmicos e acelerados

2,70

55

Projeto

Projetos com não muitos times independentes

2,56

56

Projeto

Projetos com custo definidos no início

2,46

57

Organizacional

Sistema de recompensa apropriado ao ágil

2,28

Fonte: Alahyari et al. (2018).
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ANEXO B – RESULTADO DA REVISÃO SISTEMÁTICA.
Tabela 8 - Resultado da revisão sistemática.
Posição

Fatores de sucesso

Frequência

Percentual

1

Forte suporte do time executivo

12

21

2

Cultura organizacional cooperativa

25

44

3

Reuniões face a face

13

23

4

Gerenciamento dedicado

6

11

5

Conhecimento em métodos ágeis pelo time

23

40

6

Ambiente de desenvolvimento ágil

3

6

7

Encorajamento do time

3

6

8

Satisfação do cliente

21

37

9

Forte colaboração com o cliente

21

37

10

Planejamento sustentável

19

33

11

Uso de ferramentas de automação

15

26

12

Treinamentos para time

15

26

13

Forte colaboração e comunicação

14

25

14

Gerenciamento de risco

12

21

15

Compartilhamento de conhecimento

7

13

16

Pair programming

7

13

17

Gerenciamento da mudança
Liderança com forte comprometimento com a
autonomia do time
Projetos piloto em caso de não experiência

8

14

26

45

5

9

23

40

18

32

18
19
20
21

Treinamento do alto escalão em agile
Gerenciamento de requistos usando processos
ágeis de requisitos

Fonte: Abrar et al. (2019).
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ANEXO C – ENTENDENDO O MOVIMENTO ÁGIL

Em 2001, 17 desenvolvedores descontentes com os alongados
processos de produção de softwares - que até então seguiam um rigoroso
passo a passo - reuniram-se nos Estados Unidos, para discutir uma nova
metodologia que trouxesse mais velocidade e agilidade ao trabalho e com ele
os princípios que fundamentam o desenvolvimento ágil.
Segundo o manifesto a nova metodologia deve valorizar:


Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;



Software

em

funcionamento

mais

que

documentação

abrangente;


Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; e



Responder a mudanças mais que seguir um plano.

Por sua eficiência em otimizar processos, o Agile ultrapassou as
fronteiras de tecnologia e hoje é uma metodologia alternativa de gestão de
projetos que pode ser adaptada a qualquer contexto de produção. O Scrum é
um modelo de gestão dinâmico, em que as fases de qualquer projeto, ação
ou produção dentro da organização são desenvolvidas em períodos curtos,
com entregas contínuas e de valor aos clientes. Tudo é feito por meio da troca
de informações e, para isso, os sprints - ou ciclos de desenvolvimento - são
aplicados.
Por meio de reuniões diárias, conhecidas como daily meetings, as
equipes envolvidas são reunidas em ambientes de troca de conhecimentos,
colaboração e cocriação. O trabalho passa a ser mais dinâmico e produtivo e
uma iniciativa é observada e transformada diversas vezes durante o
desenvolvimento. Nesse processo são importantes os feedbacks de cada
pessoa do time, mas também de clientes que contribuem para a realização de
cada entrega. Assim, produtos e soluções têm muito mais chances de sucesso.
As características do Agile, de possibilitar entregas rápidas e
frequentes com foco na melhoria contínua, casam perfeitamente com a
atual necessidade do mercado. Hoje, o cliente exige produtos e experiências
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satisfatórias cada vez mais rápido. Não é à toa que o Agile é um dos métodos
de operação base das startups.
As companhias que estão em seus processos de transformação digital,
passando por mudanças estruturais profundas, frequentemente apostam na
implementação de equipes que trabalhem Agile (CI&T, 2020).

