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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo apresentar uma analise critica da utiliza<,~flO parcial de 

alguns dos principios das metodologias ageis em projetos de sofhrare conduzidos att·aves 

da abordagem tradicional de gerenciamento de projetos. Esses principios foram aplicados 

somente durante a etapa de desenvolvimento do software. 

Para atingir o objetivo proposto. lui necessario efetuar um estuclo aprofundado em duas 

metodologias ageis bastante conhecidas na area de Tecnologia da !nt(mnayao: a Serum que 

e mais voltacla para o gerenciamento de projetos e a Extreme Programming (XP) que e 
bastante ligada com as praticas de desenvolvimento de sojfll'on!. 

0 trabalho inclui um estudo de caso em que a combinayao dcstas rnetoclologias J(,i 

empregada. Os resultados obtidos neste estudo de caso ern especil1co resuitaram em um 

custo maior na etapa de desenvolvimento, um tempo de entrega redlu:ido e uma mellwr 

qualidade do sofiware, mas recomenda-se a execuyao em outros projctos para que se tenha 

uma visao mais clara dos beneficios da utilizayao dessas metoclologias hibriclas. 
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ABSTRACT 

The present work introduces a critical analysis to the partial use or some agile 

methodologies during the sofiware development stage conduced through the traditional 

project management approach. 

To achieve the main goal it was made a detailed study oft\vo agile methods \\ell knm'n in 

the Information Technology area. as the Serum that is more focused on project 

management and Extreme Programming (XP) which is very connected with the sofht'are 

development practices. 

The work includes a case study where the combinations of these methods were applied. 

The results of this case study resulted in a higher cost in the development stage. a fast 

delivery time and better sofiware quality. but it is recommended to use these hybrid 

methodologies in other projects in order to have more information about the bene fib. 
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1 INTRODU(:AO 

0 objetivo deste trabalho e propor a aplica<;ao de metodologias {1geis durante a fase 

de dcsenvolvimento de um projeto de sr<fhmre concluzidc) atravcs da abordagem 

tradicional de gerenciamento de projetos. Como o proprio nome ja diz. uma metoclologia 

agil tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento do procluto. possibilitando entrcgas 

peri6dicas no decorrer do projeto, permitindo o acompanhamenlo ck1 c!iente. dci\andu u 

produto final mais assertivo e possibilitando que estcja muito pr{lximo ao qul: hli 

solicitado, evitando surpresas desagradaveis que geralmente ocorrem durante o aceite 1inal. 

1.1 Justificativa 

Alguns dos pnnc1pa1s obstaculos enfrentados em projetos de sofimtre estao 

relacionados ao levantamento incorreto de requisitos. nao cntendimento das necessidades 

solicitadas pelo cliente e diticuldades na validac;ao do que foi implementado. Como 

conseqlH~ncias destes problemas ocorrem altera<;oes constantes do escopo devido a 
dificuldade que os clientes tem em expor corretamente o que deve ser criado ou devido ao 

grande tempo decorrido na execw;ao do projeto. 

0 modelo tradicional tem a vantagem de possuir etapas bem definidas. unde 

somente ap6s valida~ao e aceite do cliente e que a proxima etapa t? executada. Apc:->ar de o 

projeto estar documentado e formalmente aceito, isto pode gerar dcsperdicio de tempo e 

recursos, alem de gerar insatisfac;ao do cliente. Outra desvantagern pode ser o tempo que o 

projeto leva para ser finalizado, podendo resultar em funcionalidades desatualizadas ou ate 

mesmo tecnologias defasadas. principalmente devido a grande velocidade que estas 

tecnologias sao melhoradas. 

As metodologias ageis sao adequadas para situa~oes em que a mudan<;a de 

requisitos e freqliente. Para ser realmente considerada agi!. a metodologia enfatiza a 

accita<;ao da mudan<;a em vez de tentativas de prever o futuro. 0 Manifesto Agil nao rejeita 

processos e terramentas. documentac;ao. negocia<;ao de contratos nem planejamento. mas 

simplesmente mostra que estes tem importancia secundaria quando comparados com os 
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indivfduos, com o software executaveL com a co!abora~ao dos clientes e as respostas 

rapidas as mudanc;as. Esses conceitos aproximam--;e rnclhor da f<irma como a" pequcnas e 

medias empresas trabalham e respond em as mudan9as (KOSClANSK L 2006 p.193-194 ). 

1.2 ldentifica<;ao do Problema 

A necessidade de entender claramente o que os clientes solicitam e atraves dessa 

informac;ao tentar mapea-las de uma forma que o produto do projeto seja entrcgue 

contorme o esperado, com qualidade e no prazo descjado, sao algumas das dificuldades 

encontradas no gerenciamento de projetos de software. Para se tcntar cvitar este e uutros 

problemas, taz se necessaria um maior conhecimento em metodologias que podcm scr 

utilizadas para se tentar cumprir o escopo do projeto. de forma a ficar o mais pn'l"imo 

possfvel das expectativas do cliente. 

Para atingir os objetivos propostos neste estudo, pretendemos nos aprofundar no 

gerenciamento de projetos em cascata e aplicar tecnicas utilizadas au·aves de metodologias 

ageis como a Serum e a Extreme Programming (XP) durante a etapa de desenvolvimento 

do sojiware. 

A metodologia Serum apresenta uma abordagem empirica que aplica algumas 

ideias da tcoria de controle de processos industriais para desenvolvirnento de sofill'are. 

reintroduzindo as ideias de tlexibilidade, adaptabilidadc e produtividade. 0 toco cia 

metodologia e encontrar uma forma de trabalho dos membros da equipe para produzir o 

soji11'ore de torma t1exfvel e em um ambiente em constante mudan~a (KOSCLI-\NSK!. 

2006 p. 200). 

Essa metodologia baseia-se no desenvolvimento iterativo. que c uma tccnica que 

procura antecipar o lucro do projeto de uma forma controlada. 0 produto pode ser entrcgue 

de forma incremental, antecipando o momenta de entrega para o cliente. Desta forma. o 

projeto comec;ara a gerar valor e lucro muito mais cedo (MARTINS. 2007 p.270). 

A XP enfatiza o desenvolvimento rapido do projeto e visa a garantir a satisfw;:ao do 

cliente, alem de favorecer o cumprimento das estimativas. E. uma metodologia ideal para 

ser usada em projetos em que os stakeholders nao sabem exatamente o que desejam e 
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podem muclar muito de opiniao durante o desenvolvimento. Outro ponto positivo ':itio as 

cntregas freqUentcs de srdhutre executavel: o clkntc nao aguarcb um Iongo period,.-, :1i1l.c-, 

de conhecer o produto, testa-lo e apontar novas mudan<,:as. 

1.3 Objetivo Geral 

Efetuar uma analise critica da utiliza<;:ao de alguns dos principios de duas 

metodologias ageis como a Scrun1 e a XP durante a etapa de desenvolvimento de sofhrare. 

Este projeto sera conduzido atraves do modelo tradicional de desenvo!vimento de sofiware 

utilizando as melhores praticas do PMBOK (Project Management Body Of KnO\v!edge) 

durante o gerenciamento do projeto. 0 objetivo principal sera encontrar uma mancira mais 

rc1pida de entregar o produto de forma que esteja muito pr6ximo ao solicitado e gerando 

lucro para o cliente antes mesmo do termino projeto. 

1.3.1 Objetivos Especificos 

• Descrever como as metodologias ageis podem ser aplicaclas durante a clapa de 

desenvolvimento de um projeto de softivare conduzido atraves da mudclo 

tradicional; 

• Identificar os beneficios da utilizas;ao destas metodologias combinadas ao modelo 

trad ic ion a!: 

• Descrever a aplicas;ao desta combinas;ao de metodulogias atraves de um estudo de 

caso real: 

• Efetuar uma analise critica da utilizas;ao desta combimH;ao de metodologias em um 

projeto de software. 

1.4 Metodo de Pesquisa 

No decorrer do trabalho serao analisadas inf(;rmac;oes sobre gerenciamenlo de 

projetos, ciclo de vida de um sojiware e as metodologias ageis como Serum e XP. Na 

etapa de desenvolvimento de um projeto de sojill'are, foram aplicadas algumas das pr;:1ticas 
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utilizadas nas metodologias Serum c XP e serao mostrados os resultados obtidos durante a 

utilizac;ao da curnbinac;ao destas metodologias. Por tim ser{l cfetuada uma analise critica da 

utiliza(,:ao destc modelo e como cssas metodologias poderao agregar valor durante a 

execuc;ao de um projeto gerenciado atraves da abordagem tr:1dicional. Nesta proposta todo 

o projeto sera conduzido utilizando o modelo em cascata e aplicando tecnica'-. de 

gerenciamento de projetos do PMBOK. 
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2 FUNDAMENTA<;AO TE<JRICA 

Segundo MARTINS (2007 p. 3) a disciplina de gerenciamento de projetos vem 

sendo desenvolvida desde a decada de 60. Nasceu na industria belica e acroespacial 

americana e depois foi adotada na constru<;ao civile em outras areas da engenharia. 0 PMI 

(Project Management Institute) e pioneiro na regu lamcnta<;ao e distribu i<;ao cleste 

conhecimento e especificou um conjunto de procedimentos que visam padronizar a teoria 

associada a gerencia de projetos. a qual esta registrada no Pl\;IBOK. 

Os elementos-chave do gerenciamento de projetos sao us 1/akcho/dcrl. as ~ire<h Lk' 

conhecimentos, ferramentas de gerenciamento c tccnicas. '\s {Jreas do conilccinwnlo 

descrevem as competencias-chave que os gerentes de projetos dcvem desenvolvcr. 0 

PMBOK divide essas areas em nove: gerenciamento cia integra<;ao, gerenciamcnto do 

escopo, gerenciamento do tempo, gerenciamento do custo. gerenciamento da qualidade. 

gerenciamento clos recursos humanos. gerenciamento das cumunica<;oes, gerenciamento 

dos riscos e gerenciamento das aquisi<;oes do projeto (VIEIRA. 2003 p. 15-16) 

0 gerenciamento de integra<;ao engloba os processos e as atividades que integram 

os elementos do gerenciamento de projetos, que sao identit!cados. definidos. combinados. 

unificados e coordenados dentro dos grupos de processos de gerenciamento de projetos. 0 

gerenciamento de escopo procura garantir que os processos envolvidos na verificar;ao do 

projeto possuam todo o trabalho necessario para que seja conc!ufdo com sucesso. 0 

gerenciamento do tempo control a os processos relativos an term ino do projeto no prazo 

con·eto. 0 gerenciamento de custo procura garantir que O'- processos envoiv idos em 

planejamento. estimativa. or<;amenta<;ao e controle de custos tcrminem dentro de• 

or<;amento aprovado. 0 gerenciamento de qualidade inclui os processus envulvidus na 

garantia de que o projeto ira satisfazer os objetivos para os quais foi realizadu. 0 

gerenciamento de recursos humanos engloba os processus que organizam e gerenciam a 

equipe do projeto. 0 gerenciamento das comunicar;oes engh)ba os processos relativos a 

gera<;ao, coleta. dissem ina<;ao, armazenamento e destina<;ao final das informa<;oes. 0 

gerenciamento de riscos engloba todos os processos relativos a realiza<;ao do 

gercnciamento de riscos de um projeto. Por fim o gerenciamento de aquisir;oes inclui os 
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processos que compram ou adquirem produtos, servi~os ou resultados, alem dos pt"li<:t"iso~;. 

de gerenciamento de contratos. (PMBOK. 2003 p. 9). 

4.Gerenclamento de 
integ~o de ~eto 

7.Gerenclarnento de 
custos do prejeto 

10. Gerenclamento das 
comunlca90es do projeto 

GERENCIAMENTO . , , 
DE PROJETOS· 

S.Gerenciamentl) de 
escopc~ dO pm~to 

8. Gerenctamento de 
qualldade dO p)jRQ ' 

11.Gerenclamento de 
rlscos do 1u~to 

I 

6.Gemnclarnento de 
~dOproJeto 

9.G.,.clamel'ito de~ 
~tu~Ml~O$_d0~ -__ ;. ·. 

~ ' t ' ~ ~ , '; ',. :>' 

I '''i' 

I 
12.Gerenclarnento de 

~.IYOe& do pro~to 

1 I 
;___~~--~----~--J 

Figura l: Areas de conhecimento e processos do gerenciamento de projetos 

(PMBOK, 2003 p. I I) 

Uma falha em definir o que sera feito durante o projeto podeni impactar no custo. 

prazo e ainda resultar em UITI projeto onde o cliente se recuse em aceitar o produto final. 

Desta forma, o gerenciamento do escopo do projeto e uma das areas de conhecimento que 

deve ser conduzida com bastante atenc;:ao. 



16 

0 escopo do produto nao deve ser confundido com o escopo do projeto. 0 escopo 

do produto esta rclacionado ao conjunto de caracteristicas e fi.mc;oes que descrevcm um 

produto, servi<;:o ou resultado, seja ele parcial ou finaL Esta relacionado aos rcquisitos c 

especifica<;:oes tornecidos pelo cliente, os quais podem scr mais ou menos detalhados. 0 

escopo do projeto refere-se ao trabalho que deve ser realizado para entregar tun produto. 

servi<;:o ou resultado com as caracterfsticas e func;oes especificadas (SOllLLL u al.. 2007 

p.24). 

Segundo o PMBOK. o processo de planejamento do cscopo tem por objetivo a 

elabora<;:ao e a documenta<;:ao progressiva do trabalho que sera executado durante o projcto. 

ou seja, do escopo do projeto. A entrada basica para cste processo e a descri<;:ao do produto 

que sera produzido, ou do servi<;:o que sera realizado, pelo projeto. Outras entradas 

relevantes sao as restri<;:oes impostas por stakeholders externos ao projeto, como prazo. 

custos, leis ambientais e outras. e as premissas assumidas pcla equipe do projeto 

(MARTINS. 2007 p. 43). 

Segundo VIEIRA (2003 p.54-55) problemas de escopo em projetos normaimente 

ocon·em por falhas de comunica<;:ao e por fatores tais como a talta de envolvimento do 

usuario em todas as etapas do projeto e a nao aderencia do escopo e dos requisituc; do 

projeto aos objetivos do neg6cio da organiza<;:ao. 

Urn dos mais importantes aspectos do gerenciamento de projetos e a ddini<;ao do 

escopo, que se refere a todo trabalho envolvido na cria<;:ao dos produtos do projcto c os 

processos utilizados para cria-los, e deve ser baseado nos requisitos do cliente. 

Em projetos de TL em que novas tecnologias surgem a cada dia, e importantc, antes 

de definir o escopo, tazer um questionamento exaustivo ao usuario para documentar de que 

ele realmente precisa. 

Definir melhor o escopo significa tambem aumento na qualidade e na entrega do 

produto finaL alem de otimizar o prazo do projeto, otimizam-se os custos e as aloca<;:oes 

dos recursos. 

Hoje em dia, o sojt1rare assume um duplo papel. Ele e o produto e ao mc.smo 

tempo, o veiculo para entrega do produto. Como produto clc disponibiliza o potencial de 
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computayao presente no hardware do computador ou. por uma rcde de computadores 

acessfvcl pelo hardware local. Como veiculo usado para entrcga do produto. o sojiH·urc age 

como base para o controle do computador. para a comunicayao da intormac;:ao e para a 

criayao eo controle de outros programas (PRESSMAN. 2006 p.2). 

0 desenvolvimento de um software com qualidade requer a utilizayao de um 

processo que possa auxiliar no andamento das etapas necessarias para o sucesso de sua 

entrega conforme o escopo, custo ou prazo planejado. A seguir, sao apresentados alguns 

conceitos importantes referente a este t6pico. 

2.1 Processo de Software 

Conforme SOMERVILLE (2003 p. 36-37). um processo de sojiware 6 um conjunto 

de atividades e resultados associados que levam a produyao de um produto de so/Marc. 

Para muitos sistemas de grande porte, naturalmente nao existe apenas um processo de 

software que possa ser utilizado. Processos diferentes sao utilizados para desenvolver 

diferentes partes do sistema. 

Segundo MARTINS (2007 p.4) independente da abordagcm utilizada para 

gerenciar um projeto de desenvolvimento de s(dhvare. todo projeto passa pelas seguintes 

etapas: analise do neg6cio. analise dos requisitos, projeto tccnico. constrw;ao e validac;ao. 

A analise de negocio. ou engenharia de sistema, consiste no estudo do dominio do 

problema, dos processos de negocio, das necessidades e descjos dos clicntes. das rc:;tril/lCs 

de prazo e custo, e das restric;oes pertinentes a tecnologia e ao ambiente. 

Na analise de requisitos sao definidos os elementos basicos do sofiwore atravc::; da 

modelagem estatica, como por exemplo, atraves do modelo de classes e entidades de 

bancos, e da modelagem dinamica das classes de neg6cio, como por exemplo. cliagramas 

de seqUencia e de estados. 

No projeto tecnico sao identificadas as classes de projeto que correspondam ao 

domfnio da infra-estrutura, como banco de dados. comunicayao. interface com usuario. 

dentre outras. 
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A construyao consiste no desenvolvimento dos programas-fontcs. incl uinJo cla~scs. 

componentes e subsistemas. alt~m da cria<;ao de cntidack~ do banco de daclus. no 

desenvolvimento das telas, teste de unidade, integrayao do c6d igo desenvo lvido. 

E por ultimo a etapa de validayao, que consiste na elabora<;ao de roteiros e rotinas 

de teste de sistema, na construyao de rotinas automatizadas de teste e na execu<;ao dos 

testes. 

Um dos modelos de processo bastante utili zado e o modelo em cascata. em que 

atividades sao executadas seqi.iencialmente, de forma que a proxima atividade s6 e iniciada 

ap6s termino da atividade anterior, conforme descrito a segu ir. 

2.2 Modelo Tradicional 

Segundo RAMOS (2006 p.40), os processos tradicionais de desenvolvimcnto de 

sofiware sao caracterizados por adotarem um modelo em cascata. contorme a Figura 2: 

Figura 2: Primeira versao do proccsso em cascata 

(RAMOS 2006 p.40) 
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0 modelo em cascata tem a vantagem de s6 avanc;ar para a proxima etapa ap6s 

valida(,:ao do ctientc c aceite dos produtos finais da rase atual. Desta forma, apesar de o 

projeto estar documentado e formatmente aceito. isto pode gerar insatisfa<;ao do cliente, 

atem de nao conseguir obter os resultados esperados e despcrdic;ar tempo e rccursos 

indevidamente. 

Entre os problemas que sao algumas vezes encontrados quando o modcio em 

cascata e aplicado esHio (PRESS MANN. 2006 p.39): 

• Projetos reais raramente seguem o tluxo seqliencial que o modelo prop(ie. 

Apesar de o modelo linear poder acomodar a iterac;ao, ele o faz indiretamente. 

Como resultado, as modificac;oes podem causar confusao a medida que a equipe 

do projeto prossegue. 

• Em geraL e dificil para o cliente estabeiecer todos os requisitos explicitamente. 

0 modelo em cascata exige isso e tem dificutdade de acomodar a incerteza 

natural que existe no comec;o de muitos projetos. 

• 0 eliente precisa ter paciencia. Uma versao executavel do(s) programa(s) nan 

vai ficar disponfvel ate o perfodo tinai do intervalo de tempo do projeto. Urn 

erro grosseiro pode ser desastroso se nao l~1r cletectado ate que o progrmna 

execuUivel seja revisto. 

0 ideal e que o modelo em cascata seja utilizado em projetos em que os requisitos 

seJam bem compreendidos, o que torna uma taref~t dificil dentro do gerenciamento do 

projeto. pois muitas vezes os requisitos nao retletem as reais neccssidades dos ciientes ou 

acabam mudando no decorrer do projeto, o que conseqlientemente pode ocasionar atrasos 

no ptanejamento efetuado e atterac;ao do custo inicial previsto. 

Outro modelo que vem ganhado forc;a no desenvolvimento de sofilrares sao os 

modelos ageis. Neste modelo o foco esta mais nas pessoas e na implementac;ao do produto. 

do que nos processos ou documenta((5es. Outro ponto tambem encarado com bastante 

naturalidade neste modelo sao as mudanc;as no escopo do projeto que sao considcradas 

como algo inevitavel dentro de um projeto de sofhvarc. Um dos principios do l'v'lanil;:sto 

Agil diz: ·'Mudanc;a de requisitos sao bem vindas. mesmo em cstcigios finai, de 
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desenvolvimento. Processos Ageis devem admitir mudan<;as que tragam vantagens 

competitivas para o cliente" (AGILE MANIFESTO, 200 I). 

Qualquer processo agil de sofhl'are e carackrizado de modo que a1enda a tres 

suposi<;oes-chave sobre a maioria dos projetos de sofhrore (PRESSMAN. 2006 p. 60-6 I): 

I. E dificil prever antecipadamente quais requisitos de sofiware vao persistir e 

quais serao moditicados. E igualmente diffcil prever como as prioridades do cliente scrao 

modificadas a medida que 0 projeto prossegue. 

2. Para muitos tipos de software, o projeto e a conslrw.;ao sao intercalado::-. isto c. as 

duas atividades devem ser realizadas juntas de modo que os modelos de projeto sejam 

comprovados a medida que sao criados. E diffci I prever o quanto de projeto e necessario 

antes que a constru<;ao seja usada para comprovar o projeto. 

3. Analise, projeto, constru<;ao e testes nao sao tao previsfveis como gostarfamos. 

De acordo com estas tres suposic;oes, um processo agil. deve ser adaptado 

incrementalmente. Para realizar a adapta<;ao incrementa!. uma equipe agil requer o 

feedback do cliente. Um catalisador efetivo para o feedback do cliente e um prot6tipo 

operacional ou uma pon;ao do sistema operacional. lncrcmentos de sofiware devcm ser 

entregues em curtos perfodos de tempo de modo que a adapta<;ao acerte o passo com as 

modifica<;oes. Essa abordagem iterativa habilita o clien1e para avaliar o incrementl1 de 

sqfiware regulannente, fornecer 0 feedback necessario a equipe de sofhrurc e influenci<Jr 

as adapta<;oes do processo feitas para acomodar o feedback. 

2.3 Modelos Ageis 

De acordo com o Manifesto Agil, doze principios devem ser seguidos (AGILE 

MANIFESTO, 2001 ): 

• Satisfazer o cliente atraves da entrega adiantada e continua de sofilmre de 

valor; 
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• Aceitar mudan<;as de requisitos, mesmo no Jim do descnvolvimento. Proccssos 

ageis se adequam a mudan<;as, para que 0 cliente possa tirar v;.mtagens 

competitivas; 

• Entregar .<;ojhmre funcionando com freqliencia. na escala de semanas ate 

meses, com preferencia aos perfodos mais curtos: 

• Pessoas relacionadas a neg6cios e desenvolvedores devem trabalhar em 

conjunto e diariamente. durante todo o curso do projeto: 

• Construir projetos ao redor de individuos motivados. Dando a eles o ambiente e 

supotie necessario. e confiar que farao seu trabalho: 

• 0 Mctodo mais eficiente e eficaz de transmitir informa<;\)cs para. e por dentro 

de um time de desenvolvimento, e atraves de uma conversa cara a cara: 

• Software funcional e a medida primaria de progresso: 

• Processos ageis promovem um ambiente sustenUlVel. Os patrocinadores. 

desenvolvedores e usuarios, devem ser capazes de manter indefinidamente, 

passos constantes: 

• Continua aten<;ao a excelencia tecnica e bom design aumentam a agilidade: 

• Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho nao realizado, e 

essencial: 

• As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergern de equtpcs auto

organizaveis: 

• Em intervalos regulares, a equtpe retletc sobre como sc tornar ma1c. ci"Ica.r c 

entao refina e ajusta seu compmiamento de acordo. 

Efetuando uma compara<;ao entre os rnodelos tradicionais e os modelos <:\.geis. 

podemos considerar: 
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Tradicional- . Agil - - - --

I Pennite primeiro fazer uma Raramente e possivel J~w.::r uma especifica<;ao i 

especifica<;ao completa para depois inicial que seja detalhada e permane<;a imutavcl 

construir o produto ou executar o 

servi<;o 
1------------·-----~ ~--------~----.-·-·--·····--···-···-····-, ... _ ............................. . 

No infcio do projeto e possivel fazer No inicio e praticamente impossfvel e:-;timar o · 

estimativas com precisao razoavel projeto. A medida que os dados empiricos 

emergtrem vat ficando ma1s facii planejar c 

estimar. i 
~------------·--·-------------4-------~-----~---~~--~··~----·----··---·~--··-···~i 

Fornece informa<;ao sobre o estado Fornece informa<;ao apenas sobre uma parte do 

interno do processo processo, que pode ser influenciada por a9oes de 

control e. 

Promove um entendimento Trata o processo como uma "caixa preta"'. 

fundamental dos trabalhos internos do 

processo. 

1-······-·---~---·--·-··-···----··-.... -·--·-··· .. +-·--.. -·---·--·-··""'""'-···-··· .. ·······--··--··"':'"''-·-"·'~"':-··-······--··-· .. ·-··-1 
Requer um conhecimento abrangente Nao requer conhecimento detalhado; mas certo 

e acurado sobre o processo. resultado pode ser obtido em resposta a certas 

mudan<;as. 

E possivel identificar, definir, agendar No inicio do projeto nao e possfvel identificar as 

l e seqi.ienciar todas as atividades de atividades. Sao necessarias tar·etas de adapta<;ao 

forma detalhada. dirigidas pelos ciclos de constr6i-avalia-adapta. 
----~~-~~v,,~,-~~--~-~-,~~~--- '""' v<A><••v•-~'" 

Adapta9oes devido a mudan<;as nao A regra sao as adapta<;oes criativas que ocorrem , 

pre:vistas sao raras, e a taxa de devido a mudan<;as nao previstas. A taxa de 

mudan<;as e relativamente baixa. mudan<;as e bastante alta. 

l 
E mais adequado para processos de Normal mente e a (mica alternativa para processus 

baixa complexidade e bem complexos ou pouco compreendidos. 

compreendido. 

Tabela J: Compara9ao Modelo Tradicional e Agil 

(MARTINS, 2007 p.3) 

Ainda segundo MARTINS. a melhor abordagem para gerenciar um projeto deve ser 

avaliada pela equipe e pelo gerente de projeto. podendo ser uma metodologia especifica ou 

uma combina<;ao de praticas e processos de todas elas. 

Dentre as varias metodologias ageis existentes, algumas das mais conhecidas sao a 

Extreme Programming e a Serum. A metodologia Serum propoe uma f(mna de trabalho 

t1exfvel que se adapta a ambientes muito dinamicos, como nos projetos de sothrorc 

(MARTINS, 2007 p. 255). A Extreme Programming (XP) e uma metodologia {tgil para 



23 

equipes pequenas e medias que desenvolvem software baseado em requisitos vagos e que 

sao modificados rapidamente (KOSCIANSKI. 2006 p.l95). 

2.3.1 Serum 

0 Serum e um modelo agil de proeesso que foi desenvolvido por JEFF 

SUTHERLAND e por sua equipe no inieio da decada de 1990. Nos (t!timos anos foi 

realizado desenvolvimento adieional de metodos Serum por SCHW r\BER e rH l DU·. 

Enfatiza o uso de um conjunto de '·padroes de proccsso de ,wfhwre'" que s..: mo-;tr;nam 

efetivos para projetos com prazos apertados. requisitos mutantes e criticalidade de iH:g(>ciu 

(PRESSMAN, 2006 p.69). 

0 Serum trabalha basicamente com tres papeis (MARTINS. 2007 p. 255 ): 

• Dono do Produto: responsavel por representar os interesses Jas pessoas que 

apostaram no projeto e no produto resultante. Provavelmente sera um gerente 

do projeto. ou um patroeinador do projeto. um membro de equipe de marketing 

ou um cliente interno: 

• Mestre Serum: responsavel por fon;:ar os valores e as pratieas do Serum. 

remover obstaculos, ensinar o proeesso a todas as pessoas. implementar o 

Serum e garantir que todas as pessoas sigam as regras e praticas do Serum: 

• Equipe do projeto: responsaveis por desenvolver ou construir as 

funcionalidades do produto. As equipes sao auto-gerenciadas. auto-organizadas 

e multifuncionais. Geralmente e composta por 5 a l 0 membros c dcvc scr 

multifuncional, composta por indivfduos com diterentes cspeeializa<;:oes. 

0 ciclo de vida da metodologia Serum e baseado em tres fases principais: Pre

planejamento. Desenvolvimento e P6s-planejamento. os quais sao descritos a segull· 

(KOSCIANSKI, 2006 p. 200-201). 



2.3.1.1 Pre-planejamento (Pre-game Phase) 

Os requisitos sao descritos em um documento chamado Bock!og do Produto. 

Posteriormente sao ordenados por prioridade e, para cacla um, fazem-se estimativas de 

esfon;o para o desenvolvimento. 0 planejamento inclui a dcfini<;:ao da equire de 

desenvolvimento, as ferramentas que serao usadas, a identiilca<;:ao de possfveis riscos do 

projeto e de necessidades de treinamento. Esta fase e concluida com a propos1a de uma 

arquitetura de desenvolvimento. Eventuais altera<;:ocs nos requisitos descritos no hacklog 

sao identificadas, assim como seus possfveis riscos. 

Os requisitos nao necessitam ser precisos nem estarem descritos de forma complcta 

e detalhada. Estes requisitos sao obtidos com os futuros usu(trios do produto e com 

''pessoas do negocio". 0 Dono do Produto prioriza l)S itens do Racklo,>!; de Pn>clut() - rh 

itens de maior importancia para o projeto e para o negocto vao para o topo da li~,ta 

(MARTINS, 2007 p.259). 

Segundo MARTINS (2007 p.263-271) ao selecionar os itens para o Backlog do is 

criterios devem ser seguidos: o valor do item para o negocio e o risco. No primeiro caso e 
o cliente, representado pelo Dono do Produto, que define asfeatures com maior valor para 

o seu ncgocio. Desta forma, o cl iente consegue direcionar o projeto, itera<;:ao a iterayao, 

priorizando as features que ele acredita serem as mais prioritarias a cada mornento. 

0 c!iente consegue planejar o projeto adaptativamente, identificando os itens que 

vao ser trabalhados logo antes do inicio da itera<;:ao .. com base nas suas necessidadcs e 

conhecimcntos mais recentes, ao inves de tcntar especular o que poderia ser necessario 

logo no inicio do projeto. Tambem devem ser priorizados para as primeiras iterac;()es os 

itens mais dificeis e que apresentam maior risco. Os riscos dcvem scr 111 itigado-. o quanto 

antes, e nao deixados para o final do projeto, quando os prejufzos para contornar ou 

resolver um problema geralmcnte sao maiores. 

Ap6s a reuniao, a Equipe do Projeto, que e respons{tvel por executar o trabalho. cria 

o Backlog do Sprint: uma lista com os itens do Backlog do Produto, que ela acredita que 

podeni produzir no proximo Sprint, criando um incremento de funcionaliclade no produto. 

que pode ser distribufdo. 
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Um Sprint e um conjunto de atividades de desenvo lvimento conduzidas num 

periodo de tempo predefinido, chamado de timebox (caixa de tempo), que normalmcnte 

varia de uma a quatro semanas. Este intervalo e baseado na complexidade do prod utu. na 

avaliac;:ao de riscos e no grau de volatilidade dos requi sitos (MARTINS, 2007 p. 26 I). 

Figura 3: C iclo do Spril1l 

(SUTHERLAND et al., 2006 p.l2) 

Em resumo, todo sprint comec;:a com uma reuniao de planejamento, onde o Dono 

do Produto e a equipe trabalham juntos, de forma colaborativa, para decidir o que sera 

trabalhado na prox ima iterac;:ao. Esta reuniao tem tres objetivos basicos: 

• Selecionar os itens de maior prioridade do Backlog de Produto~ 

• Relembrar os objetivos do projeto a equipe ~ 

• Estimar o que a eq lllpe conseguira realizar, con ~ iderando o que cste:1 scndo 

pedido. 
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0 Backlog do Sprint e um quadro, que deve ser atualizado diariamente. de f(xma a 

conseguir Llll1 acompanhamento real da situac;:ao daquela fasc. 0 ideal e que cada atividade 

nao dure mais que um ou dois dias para ser concluido. ficando mais tacil para fazer as 

estimativas e realizar o acompanhamento. 

~t~-,~_ ! :_ ,~ ..• - .,------..;.._ ~. -:-, -.-., -------""'""':"'_....~--~---~-~ ... ~~~ -:~"::. .. -- ,.,... i ~--~. '' . ~ _ . .._, () ...,._. ,. S' j.:; ·; 

~~S-'i..' • '· .:• 

-~-::~ ::~:.~; ~-:--.:. . .{ 
.......;.....__---~ .. ---2::-.::.:.~:.::.:_ ____ .. ~----:__ ______ , .. _ _....,_~-~"'*-"-~-

'"' ~. .• :... .. ;-·-~t~>"-'-~'! •• -: ~ 

Figura 4: Modelo do quadro Backlog Sprint 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Uma das vantagens de utilizar o Backlog do Sprint e a possibilidade de scr 

apresentado graficamente, atraves do Gnifico de Tendencia do Sprint (Burnd011 'n ( 'hurl). A 

ideia e mostrar o quanto de trabalho ainda falta ser teito. desta forma a medida que o 

projeto avanc;:a, a linha deve convergir para zero. 0 gnifico indica que algo est~l en·ado 

quando a linha fica na horizontal , mostrando que o avanc;:o esta paralisado. Neste caso 

algumas das raz5es podem ser um desvio de membros da equipe em seus trabalhos, ou o 

quadro nao esta sendo atualizado. ou os itens planejados podem ser mais diffcei s que o 

esperado. 
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Gnifico I: Modelo Burndml'n Chari 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Quanto mai s cedo forem detectados os problemas que impactam o progresso mais 

barato e mais facil sera para corrigi-los. 0 Backlog do Sprint eo Gnifico do Sprinl podem 

apontar estes tipos de problemas muito cedo no projeto. A prcmissa para que isso funcione 

e que todos estejam comprometidos com a atualizac;ao do backlog. 

2.3.1.2 Desenvolvimento (Game-Phase) 

Os riscos identificados previamente sao observados e controlados durante o 

desenvolvimento. Nesta fase, o sr~fiware e desenvo lvido em ciclos (sprints). em que novas 

funcionalidades sao adicionadas. Cada um desses ciclos e desenvolvido de lorma 

tradicional , ou seja. primeiramente se faz a analise e. em seguida, o projeto. implem enta<;ao 

e testes. 
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Durante a fase de desenvolvimento, as taretas sao acompanhadas por reuni(ies em 

pc. que devem durar no maximo 15 minutos. Nesta reuniao a cquipc dcvc responder<~ n\> .. 

perguntas [ORTH et al., 2009 p.l56): 

I. 0 que tiz desde ontem? 

2. 0 que estou planejando fazer ate amanha? 

3. Existe algo me impedindo de atingir minha meta? 

Com base nestas perguntas e possivel ter uma visao de como esta o andamento do 

projeto. conhecendo os impedimentos que estao acontecendo. 

2.3.1.3 P6s-plancjamento (Post-game Phase) 

Nesta fase tazem-se a integrat;ao do sofhwre, os testes finais c a documenta<,:3o do 

uswirio. No final do Sprint e realizada uma reuniao de revisao da S/H·inf. com o ohjctiv() de 

mostrar ao Dono do Produto e todas as partes interessadas as f'uncionaiidades que f(lram 

conclufdas. A equipe apresenta os resultados obtidos durante o S"prim e possfvcis 

moditica<;oes nos itens do Backlog do Produto. Logo apos e realizada outra reuniau de 

retrospectiva do Sprint. onde os membros da equipe devem responder a duas perguntas: 

I. 0 que aconteceu de positivo durante esse Sprint'? 

2. 0 que pode ser melhorado para o proximo Sprint? 

Todos os envolvidos no projeto sao convidados a participar. A gerencia avalia o 

produto e novas decisoes sao tomadas com base na avalia<;ao do trabalho. Uma vantagem c 
que as decisoes sao tomadas em face de um procluto funcional e nao se bascando em 

metricas ou diagramas. Apos a apresenta<;ao, o Mestre Serum e o Dono do Produto tcm a 

oportunidade de rever o Backlog do Procluto e alterar os itens necessarios. clirecionando a 

equipe para o proximo Sprint. Este ciclo continua ate que o produto seja considcrado 

finalizado (ORTH et aL 2009 p.l57). 
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No processo agi!. o ideal e que o planejamento seja e!etuado somente ate a iterac;ao 

seguinte, uma vez que as priorkiades e os requisitos podcm mudar constantemente. 

2.3.2 Extreme Programming (XP) 

Segundo BECK (2000, p.45-48) a Extreme Programming (XP) e hascada em qu~1tw 

valores basicos: 

• Comunicac;ao 

• Simplicidade 

• Feedback 

• Coragem 

Para KOSCIANSKI (2006 p.l95-196), a finalidade da comunicac;ao e manter o 

melhor re!acionamento possivel entre clientes e desenvolvedores, preferindo conversas 

pessoais a outros meios de comunicac;ao. 

A simplicidade visa permitir a criac;ao de c6digo enxuto que nao dcve possutr 

func;oes desnecessarias e a preocupac;ao por requisitos atuais, cvit::mdo-sc adil·ionar 

funcionalidades que venham a ser utilizadas somente no futuro. 

A pratica do feedback constante significa que o programador teni infonna;,:,5cs 

constantes sabre o c6digo e o cliente. A informac;ao do c6digo e dada peiCls testes 

constantes, que indicam os erros tanto individuais quanto do sofhrarc integrado. Em 

relac;ao ao cliente, o feedback constante significa que ele tcr~11i·eqUentcmente uma parte do 

so.fiware totalmente funcional para avaliar. 

E por ultimo, e necessario coragem para implantar os tres primeiros valores. pois 

nao sao todas as pessoas que possuem facilidade de comunicac;:ao. tem bom relacionamento 

com a equipe do projeto. e tem coragem de obter um feedback constante do cliente, 

correndo o risco da solicitac;:ao de alterac;oes constantes no escopo do projeto. 
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A XP se baseia em doze praticas, nao sendo neccss<iria a implementw;ao dcssas 

praticas simultaneamente, recomendando-se que sejam aplicadas gradativamcntc:. 

• Planejamento: consiste em decidir o que c necess<irio t:ncr c o que podc scr 

adiado no projeto. A XP baseia-se em rcquisitos atuais rcats para 

desenvolvimento de sofht•are. nao em possiveis requisitos ruturos: 

• Entregas fi·eqUentes: visam a construyao de Lllll su/hwre simples. atualizado a 
medida que novos requisitos surgem. Cada vcrsao devc tcr o menor wmanho 

possivcL contendo os requisitos de maior valor para o negocio. Devem ser 

entregues vers5es a cada mes ou no maximo a cada dois meses: 

• Metatora: sao as descriy5es de um sofiware sem a utilizayao de termos tecnicos. 

com o intuito de guiar o desenvolvimento do sofilwre: 

• Projeto simples: satisfazer os requisitos atuais scm sc preocupar com os 

requisitos futuros. evitando-se que funcionalidades SCJall1 irnp!ementada:-, ~;em 

necessidade; 

• Testes: validayao do projeto durante todo o processo de dcsenvolvimento:. 

• Programa9ao em pares: implementayao do c6digo etetuado em dup!a. Um 

desenvolvedor efetua o c6digo e o outro observa possiveis erros sintaticos ou 

semanticos e pensando em como melhorar o c6digo estrategicamente: 

• Rcfatora9ao: tocaliza o aperfei9oamento do projeto do software c esta presente 

em todo desenvolvimento; 

• Propriedade coletiva: o c6digo do projeto pertence a todos os membros da 

equipe. Qualquer pessoa que percebe que pode adicionar valor a um cCKiigo. 

mesmo que nao o tenha desenvolvido, pode taze-lo. desde que execute a batcria 

de testes necessaria para valida-lo: 

• Integrayao continua: uma vez testado e validado, o c6digo produ.~:ido pcla 

equipe deve ser integrado ao sistema e tambem testado: 
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• Trabalho semanal de 40 horas: caso seja necessario trabalhar mais de 40 horas 

durante duas semanas seguidas. a XP considera que ha um serio problema no 

projeto que deve ser resolvido com um melhor planejamento; 

• Cliente presente: pa11icipa<;ao do cliente durante toclo o desenvolvimento do 

projeto. estando sempre presente para sanar todas as duvidas. cvitando atr~lSU.'> 

no planejamento eletuado e cria<;ao de funcionalidadt:s incorrctas: 

• C6digo-padrao: recomenda-se a ados:ao de regras de escrita. por ewmph no 

estilo e formato de comentarios e no uso de identi ficadores. 

Como o objetivo deste trabalho e utilizar algumas destas praticas utilizadas na XP. 

a seguir serao Lllll pouco mais detalhadas as principais praticas uti! izadas no estudo de caso 

aplicado, conforme descrito por MARTINS (2007. p.307-314). 

2.3.2.1 Testes 

Na XP as rotinas de teste sao construfdas antes que qualquer c6digo seja escrito. Os 

criterios para os testes de aceita<;ao sao gerados e escritos pela equipe de ncgocio assim 

que os requisitos sao documentados. Os testes de unidade sao criack''' pclos 

desenvolvedores logo antes da programas:ao, e todo programa gcrado prcctsa passar por 

estes testes. 

0 teste continuo reduz o tempo de corres:ao dos erros ao reduzir o tempo de 

descobet1a dos erros. Contudo, deve ser construido de modo que possa ser exccutado de 

forma muito rapida. Testes de unidade e de aceitw;:ao devem ser continuamente 

desenvolvidos durante o projeto, o sistema precisa passar por todos estes testes para entrar 

em produs:ao. 

Uma das caracterfsticas marcantes da XP e a forte enCase em testes. A maioria das 

metodoiogias menciona a veriticat,:ao atraves de testes de forma pouco enfatica. A XP a 

coloca na base do desenvolvimento. com cada programaclor escrevenclo testes a medida 

que escrevem o c6cligo de produyao. Os testes sao integrados em um proccssn de 
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integravao continua e constrw;:ao. o que leva a uma plataforma altamentc estavel para 

desenvolvimento futuro (MARTINS. 2007 p.314). 

2.3.2.2 Integra~ao Continua 

Toda vez que uma tarefa for completada. o rcsultado deve ser integrado na versao 

corrente. Para isso o c6digo produziclo deve passar por todos os testes e qualquer problema 

encontrado devc ser imediatamente corrigido. Normalmente os problemas decorrcm das 

mudanyas feitas para suportar as novas teatures que t(xam implementadas e provavclmcntc 

serao de facil identificayao. Depois de passar por todos os testes. o c(ldigo pude ser 

liberado para ser integrado ao sistema de produvao. 

2.3.2.3 Cliente Presente 

Colocar as pessoas com as necessidades de neg6cio em contato direto com os 

desenvolvedores facilita a compreensao dos requisitos. alem de acelerar o feedback. 0 

usuario que participa cia equipe pode dar um feedback rapido e ajudar a definir prioridades. 

Os clientes sao as pessoas que estao sendo atendidas pela equipe. 0 uso de 

intermediarios va1 resultar em desperdicio de tempo, a medida que podem ser 

desenvolvidas features que nao vao ser utilizadas, e testes que nao correspondem as 

situayoes reais de aceitayao. alem de perder a chance de criar um relacionamento cntn: as 

principais pessoas do projeto. 

2.3.2.4 C6digo Padrao 

Quanto mais pessoas trabalharem juntas no c6digo-!onte. desenvolvendo c1'ldigo 

novo, fazendo mudanvas e refczctoring, mais importante sera a ado<;ao de um padrao 

comum de codificayao. 



0 refactoring implica na melhoria continua do c6digo-f(mte, sem aiterar ~;cu 

comportamento. Ao ser adotado um padrao todos estarao familiarizados com u ;:o,t;l ck' 

codificar;ao, facilitando a leitura e a compreensao do c6digo. 

2.4 Utiliza~ao de Metodologias Ageis 

De acordo com PRESSMAN (2006 p.74). uma J-ilosofia agil para a engenharia de 

sofiware ressalta quatro t6picos-chave: a importancia de equipes auto-organizadas que tem 

controle sobre o trabalho que executam: comunicar;ao e colabora<;:ao entre os membros da 

equipe e entre os profissionais e seus clientes: um reconhecimento de modifica<;:oes 

representa uma oportunidade: e uma enfase na entrega r{lpida de sojiwares que satisfayam 

ao cliente. Os modelos ageis de processo foram projetados para atender a cada um desses 

t6picos. 

0 XP e o processo agil mais amplamente usado. sugere um numero de tecnica:-, 

inovadoras e potentes que permitem a equipes ageis criar freqlientemente vcrs()c:-, de 

software que possuem caracterfsticas e funcionalidadcs descritas e priorizadas pelo c!ienle. 

0 Serum enfatiza o uso de um conjunto de padrCies de proccsso de .w~jimm: que 

tem comprovada efetividade para projetos com prazos apertados, requisitos mutaveis e 

criticalidade de neg6cio. Cada padrao do processo define um conjunto de tarefas de 

desenvolvimento e permite a equipe Serum construir um processo que seja adaptado as 

necessidades do projeto. 

Para KOSCIANSKI (2006 p. 202) o desafio futuro das metodologias ageis e 
encontrar meios de eliminar alguns de seus pontos tl·acos sem torna-los metodologias 

pesadas. Outro desafio e como utiliza-las em grandes empresas e equipes. uma vez que 

normalmente essas metodologias sao baseadas em equipes pequenas. Neste caso c 
necessario resolver os problemas de comunicar;ao internos na equipe, visto que e cumum 

em grandes empresas os funcionarios estarem separados geografican-,cnte. 

Apesar do interesse em metodologias ageis. ainda faltam mais casos de sun?:-,sc' em 

projetos gran des e crfticos para veri ficar suas vantagens. De forma geral. os resu It ados 

iniciais em termos de qualidade, confian9a, custo e datas de entrega sao promissores. 



3 PRINCIPAlS FALHAS El\1 PRO.JETOS 

A Tecnologia da lnforrna<;ao e os sistemas de inJormac;ao em particular estao se 

tornando, cada vez mais. componentes importantes da estrategia empresarial. Em 

conseqliencia. os investimentos em Tl tendem a formar uma parte substancial da carteira 

de investimentos das empresas. Anualmente, muitos projeto~, de Tl que sao iniciadc;._, em 

empresas de todo pmie simplesmente falham (SCHMITZ ct aL. 2006 p.9). 

Segundo AZEVEDO (20 I 0), nao e necessaria um relat6rio de pesquisas para saber 

que projetos de TI falham fi·eqlientemente. Os analistas de mercado conseguem nos 

fornecer dados quantitativos. Segundo o Gartner. 70~1o dos projetos falham no 

cumprimento de cronograma. custos e metas de qualidade e SO<% sao executados acima do 

or<;amento . .Ia o CHAOS divulgou que 50% dos projetos de Tl silo canceiados. 82~1.) sao 

entregues com atraso e as pesquisas da KPMG destacam que menos de 40% desses 

prqjetos alcanc;aram os objetivos de neg6cios um ano depois. 

Para MARTINS (2007 p.247), o gerenciamento de projetos de desenvoivimento de 

sofiware, mesmo quando baseado numa metodologia qualquer. ainda pode t~Jlhar por 

diferentes motivos. Estes projetos que falham tem muitos sintomas em comum: 

• Entendimento impreciso das necessidades dos usuarios:. 

• Gerenciamento de requisitos de forma informal c amaclora: 

• Arquitetura fnigil: 

• Complex.idade ex.cessiva que cresce fora de controle: 

• lnconsistencias nao detectadas nos requisitos, especifica<;ao tecnica e 

implementa<;ao: 

• Testes insuficientes ou inadequados: 

• Propaga<;ao descontrolada das mudan<;as de projeto: 

• lncompetencias na mitigayao de riscos. 



Baseado nestas informa<;:6es faz-se necessario procurar aplicar tecnicas, que possam 

<Uudar a diminuir o risco de falha do projeto devido a problemas como os anteriormentc 

citados. 

Confonne bibliografias utilizadas neste trabalho. tanto o Serum como o XP sao 

metodologias que podem ajudar na preven9ao de alguns destes problemas. como por 

excmplo. na detec<;:ao nipida de eventuais problemas relacionados a requisitos incorretos 

pelo tato do cliente estar presente nos desenvolvimentos efctuados ou a grande entase dada 

nos testes unitarios com a presen<;:a do cliente. o qual tambem ajuda na qualidade tinal do 

sofiware. 

Estas metodologias utilizadas em conjunto com as meihores praticas do PM!30K. 

tendem a proporcionar um melhor controle do projeto e conseqlienternente. um produto 

final mais assertivo. 



36 

4 UTILIZANDO PARCIALMENTE SCRUM E XP 

A combinac;ao de metodologias age is tern sido utilizacla ja por a lguns auto res C~)llW 

KNIBERG (2007 p. 68) que descreve em seu livro "Serum and .YP.fi·om !he Trenclu:s" a 

experiencia que teve em projetos onde utilizou Serum e XP. 

De acordo com K N I BERG, Serum e focado nas praticas de gerenciamento e 

organizac;ao enquanto o XP da mais atenc;ao as tarefas de programac;ao. Desta forma como 

abrangem areas diferentes, uma acaba complementando a outra. 

Em seu relata sao destacados algumas das melhores pniticas do XP e como elas 

fc1ram aplicadas no dia-a-dia dos projetos. Outro item comentado e que pelo fato do Serum 

e XP possuirem algumas praticas que sao comuns nas duas metodologias. optaram ncssc 

caso pela utilizac;ao do Serum ao inves do XP. 

Conforme pesquisa efe'tuada em 2009 pela VERSIONONE com 2570 participantcs 

de 88 pafses, foram respondidas varias perguntas sabre as metodologias agei s. Entre a~ 

respostas, foram informadas as metodologias ageis Serum e XP como sendo as mai s 

uti lizadas, con forme mostra figura 5: 

: .F 1\11 f>F.Vf: i .. 0Pt·1(N T 

Figura 5: Pesquisa Metodologias Ageis mais Utilizadas 

(VERSIONONE. 2009) 
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Baseado nestas intorma<;6es, o presente trabalho prop6e a utiliza<;ao de algumas das 

praticas utilizadas nas metodologias ageis como o Serum e o XP durante a e1apa de 

desenvoivimento de um projeto de .w~fhmre conduzido au·avcs do modelo tradicionai. 0 

objetivo desta proposta e mostrar que tanto o Serum como o XP pode ser uti!izado 

parcialmente durante a etapa de desenvolvimento do sofhrarc, trazendo ganhns de 

qualidade. produtividade e maior satisfa<;ao do cliente pelo l~1to de parlicipar !llill" 

ativamente do processo de desenvolvimento de srdlll'ore. Alem das vantagcns dc.'>tc 

modelo, tambem pretendemos mostrar um estudo de caso da utiliza<;ao desta cumhinat;i'h> 

de metodologias. 

Durante a fase de desenvolvimento sera utilizado Serum no planejamcnto e 

gerenciamento desta etapa e algumas das praticas da metodologia XP serao aplicados 

durante a codifica<;:ao e testes unitarios do sofhvare. 0 projeto em contexto geral tera como 

base a aplica<;:ao das tecnicas de gerenciamento de projetos definidos pelo PM I. 

Para o gerenciamento do custo e tempo do projeto durante a etapa de 

desenvolvimento. pretende-se utilizar a estimativa inicial efetuada durante a etapa de 

projeto tecnico como valores planejados, e a soma do valor de custo e o tempo decorrido 

durante os .~prinls como valores executados. 

0 acompanhamento da evolu<;:ao do projeto em todas as ctapas scn1 contrnlad(\ 

atraves do !DC (fndice de Desempenho de Custos) e do IDA (indice de Desempcnhu d•.: 

Prazo). Para um melhor conhecimento de como calcular estes indices. sugere-sc a leitura 

do livro "Analise de Valor Agregado em Projetos·· escrito por VARGAS (2008). 

Alem do acompanhamento atraves do !DC e IDA na etapa de desenvolvimento ser{J 

utilizada tambem uma planilha com o Backlog do Sprint e o Gratico Burndmm para 

veriticar a progressao diaria do projeto. 

A etapa de analise sera efetuada em conjunto com o cliente. com o objetivo de 

efetuar todo o levantamento de requisitos necessarios para que o sofiware seja 

desenvolvido. Uma das metas desta etapa e obter uma alta assertividade do produto 

solicitado. de f(mna a nao ser necessaria mudan<;as drasticas na solu<;ao final. 
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Ao efetuar o levantamento de requisitos ja deverao ser identificaclos pacolcs de 

trabalho com os requisitos que forem considerados mais priorit{lrios e que possam ser 

valiclados pelo cliente ou ate mesmo entregues antes do sojill'arc ser finalizado. Como 

teremos a planilha detalhacla com os requisitos do Backlog do Produto, nao sera necess<irio 

detalhar no cronograma toclas as atividades. Teremos apenas uma etapa de 

desenvolvimento. com as macro-atividades de cada pacote de trabalho e o custo e prazo 

previsto de cacla uma. 

Durante a etapa de projeto devera ser detalhada toda a arquitetura necess{lria para 

desenvolver o S(~fiwore e devera ser efetuada a estimativa de esfor~o ncccss<:1rio para o 

desenvolvimento de cada atividade dos pacotes de trabalho. Todos os pacotes de trahaihu 

com suas atividades e prioriclacles deverao ser descritos no Backlog do Produto. 

Como sugestao, para se ter uma visao mais clara dos pacotes de trabalho. o ideal c 
que seja criada uma EAP (Estrutura Analftica do Projeto ), on de toclos os pacotcs de 

trabalho e suas tarefas estejam descnhados como csfon;:o necessaria para implcmenta<,:ao. 

A EAP e a expressao da lfngua portuguesa para WBS (Work Breakdo11·n Structure). 

De acordo com o PML ela representa uma "decomposi\-ao hierarquica orientada a entrcga 

do trabalho a ser executada pela equipe do projeto para atingir os objetivos do projeto e 

criar as entregas necessarias''. Por meio de estrutura semelhante a um organograma, a EAP 

rcpresenta o que devera ser entregue pelo projeto. Ela permite cletalhar quais as entrcgas 

que devem ser geradas em fun9ao dos objetivos do projeto (SOTILLE et al., 2007 p. 73 ). 



Pacote de Traba!ho 
1 

[20 horM';J 

Atividade 1.1 
[B horas] 

Ati•.ridac!e 1.2 
[4 horasj 

Ativic!ade 1.3 
[S horasj 

~~~ Software Demo 1 ,I} 
[% horas] 1 

Pacote de Trahafho 
2 

[20 horas] 

Ativic!ade 2.1 
[4 horas] 

Ml''i>:lac!e 2.2 
[8 twras] 

Ati-vidade 2.3 
[3 horas] 

-----=t__ 
'P_a_c_ot-.e-d_je_T_r;,--b-a-lh-o'- I Pacote de Trabaiho 

3 4 
[32 horas] 

Atividade :1.1 
[12 horas] 

[3 horas] 

Atividade 3,3 
[4 horas] 

Atividade J.A 
[3 hcras] 

Ativiclade 4.1 
[H horasj 

Atividade 4.2 
[1n horas] 

Figura 6: Modelo EAP com pacotes cle trabalho 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

3l) 

Uma vez criados os pacotes de trabalho, eleven'! ser definido o primeiro Buck/og de• 

Sprint, juntamente com a equipe que efetuani o desenvolvimento do sofhrare. Este \f!rint 

devera ter no mfnimo duas semanas e com pacotcs de trabalho que possuam atividadcs 

onde cada uma tenha durayao de no maximo dois elias, tacilitando a etapa de testes 

unitarios que devera ocorrer quase que em paralelo com cacla atividade desenvolvida. 

As linhas de c6digo geradas pelo programador serao padronizadas e com 

comentarios que l'acilitem o entendimento de qualquer outro programador que vier a 

trabalhar com esse desenvolvimento em casos de nova funcionalidade ou necessidade de 

correyao. Neste modelo utilizamos a pratica de c6digo padrao_ sugerida pela metodologia 

XP. 

Cada desenvolvimento etetuado pelo programador tcra o acompanhamcmo dl~ um 

analista cujo objetivo sera efetuar os testes unitarios de cada atividadc rinalizacln. de i\Jnnc! 

que possam ser encontradas talhas no desenvolvimento efctuado. podendo scr wrrigido 

antes da finalizayao do sprint que esta em andamento. 0 objetivo desta validayau sera 
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utilizar uma das praticas da metodologia XP que e a valicla<;ao do projeto durante toclo o 

processo de clesenvolvimento. 

Uma vez finalizado o primeiro pacote de trabalho que possua requisitos que possam 

ser valiclados pelo cliente, o analista que efetuou os testes unitarios, deveni aprescntar as 

funcionalidades implementadas ao cliente, procurando obter um primeiro aceik du paclllt' 

de trabalho, de forma a contirmar se o que foi desemo!vido c rcairnenle o qw.· rui 

previamente solicitado. Desta maneira, aplicamos outra pratica da XP que e a particip<H;iio 

do cliente durante o desenvolvimento do projeto, estando sempre presente. evitando atrasos 

no planejamento efetuado e a cria<;ao de funcionalidades incorretas. 

Ao final de cada sprint. e realizada a reuniao de revisao com objetivo de avaliar 

como foi o .sprint e o que deveni ser melhorado para o proximo sprint. Possfveis mudan<;as 

tambem sao mapeadas e planejadas para serem implementadas no proximo .sprint. 

Ao termino de todos os pacotes de trabalho. devera ser efetuado uma nova bateria 

de testes com o objetivo de efetuar os testes integrados de todas as funcionalidade~ 

desenvolvidas durante os sprints executados. 0 objetivo destes testes e validar se as 

informa<;oes trocadas pelos objetos construfdos durante o desenvolvimcnto estao de acordo 

com o esperado. desta forma aplicando mais uma das praticas da mctodologia XP que e a 

integra<;ao continua. 
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5 ESTUDO DE. CASO 

0 estudo de caso que sera apresentado mostra o uso da combina-;:ao das 

metodologias TraclicionaL Serum e XP, aplicada em um pru_ieto de sofhmre da c'irca de 

tecnologia cia informa-;:ao de uma empresa do setor de telecomunicac;oes. Para compara9ao 

foi utilizada a media de sete projetos que foram conduzidos atraves cia metodologia 

tradiciona! de desenvolvimento de sr~fhrare em 2009, com caracteristicas semelhantes ao 

projeto que utilizou a combina-;:ao destas metodologias. 

0 projeto de sofhmre conduzido com esta combina-;:ao de metodologias .:onsi~tiu 

na adequayao dos sistemas legados da empresa para possibilitar a altcrac;ao sist0m!c_, de 

caracterfsticas dos produtos vendidos para clientes corporativos da empresa. 

Apesar de parecer ser transparente para o cliente final quando este solicitava a 

altera-;:ao de alguma caracterfstica do produto adquirido. o trabalho despendido pelo 

atendente da empresa para efetuar essa alteravao nos sistemas era muito demorado. 

Ap6s altera-;:ao da caracterfstica do produto no sistema. o proccsso disparado para 

envolver todas as areas necessarias para efetuar a altera<;ao sol icitada era sujeito a tztlhas, 

podendo o cliente ficar sem o servivo durante o periodo de alteravao. 

Procurando-se evitar estes problemas. houve a necessidade de melhorar esse 

processo nos sistemas, possibilitando uma maior agilidade na alterayi'io de caracterfsticas 

dos produtos, diminuindo a possibilidade de erros durante o periodo de exccuc,:;1o cia 

alterayao e aumentando assim a satisfavao do cliente final. 

Ao todo participaram do projeto cerca de onze pessoas entre anal istas de ncg<'Ki()s. 

analistas de sistemas, desenvolvedores. arquitetos de sistemas e testadores. alem dos 

clientes tinais. 0 projeto durou aproximadamente cinco meses para ser cntrcguc em 

produvao e em compara<;ao com os projetos da empresa, pode ser considerado um projcto 

de tamanho medio. 

A maioria dos projetos de Tl da empresa que eram conduzidos atraves da 

metodologia tradicional demorava muito tempo para serem especificados. Devido a esta 
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demora, muitas vezes a regra que inicialmente havia sido definida, soii·ia altera<;oes de\ idu 

ao grande dinamismo das areas que mensalmentc procuravam ackquar seth pn;c'.:'''lh 

visando maior agilidade no lan<;amento dos novos produtos. Com isso. as cspecificac;ficc. 

acabavam ficando obsoletas, nao mais atendendo o que as areas necessitavam. 

Devido a essa necessidade de se adequar mais rapidamente os processos permitindo 

o lan<;amento de novos produtos mais rapidamente. e ao hist6rico do tempo necess<irio para 

se adequar os sistemas da empresa com estas novas funcionalidades. foi necessario 

pesquisar sobre outras metodologias de gerenciarnento de projetos. que viessem agregar 

valor ao processo de desenvolvimento de software antes utilizado pela cmpresa. 

Outro ponto analisado, o qual foi fundamental para a aplica<;ao desta combinal(ao 

de metodologias, foi o hist6rico de problemas reportados ap6s a entrega dos projetos em 

produ<;ao. Geralmente o que era planejado acabava estourando em custo e prazo. scndo que 

o prazo na maim·ia das vezes se estendia por um periodo ate tres vezes maior que o 

planejado inicialmente. 

Alem de causar uma impressao ruim para os clientes finais do projeto e par:c: a alta 

dire<;ao, a sensayao que havia e que o projeto nunca terminava. sendo semprc nccc.;<trio 

efetuar adequa96es no projeto gerando novas entregas, que geravam novos problemas e 

assim sucessivamente, ate que tosse efetuado o encerramento final do projeto em comum 

acordo entre as areas. 

A arquitetura de sistemas da empresa e composta por sistemas de di fcrcntes 

fornecedores c a integra9ao entre estes sistemas foi criada de forma a ser totalmente 

orientada a servic;os. o que possibilitou o desenvo!vimento de urna interf~Ke WEB 

customizada. Como todo o projeto poderia ser conduzido com a participayao de analistas 

da emprcsa sem necessidade de envolvimento de forncceclorcs cxternos. foi possivel iniciar 

o projeto piloto para aplical(ao de novas metodologias durante uma das etapas do projdo. 

Como alguns projetos pequenos dentro da area de tccnologia da in f(mlla~,;,' _j[J 

haviam sido conduzidos utilizando a metodologia Serum. e algumas das praticas ha\ iam 

tido um bom resultado. resolveu-se aproveitar algumas destas praticas que i(xarn mais 

satisfat6rias e aplica-las dentro da etapa de desenvolvimento do software. 
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Outro ponto que toi levado em considera<;:ao para a escolha de outra metodologia a 

ser utilizada em conjunto com a Serum foi o fato de se tentar melhorar o nivel do c(xiigo 

desenvolvido pelos programadores. A metodologia XP foi utiiizada com o objetivo de se 

utilizar tecnicas que pudessem diminuir a probabilidade de ocorrerem problemas arx'ls a 

entrega do projeto em prodw;:ao 

Devido ao escopo do projeto ter requisitos que poderiam ser facilmentc scp:HddPs 

atraves de pacotes de trabalho, foi possivel iniciar o planejarncnto dos lres !tJturo.-.; .'ljJJ'in/.1 

do projeto, junto com as valida<;:5es constantes, acompanhamentos diarios e aplica~£io de 

algumas das melhores praticas para se melhorar a qualidade de c(Jdigo das nuvas 

funcionalidades. 

Durante a fase de analise, procurou-se levantar e detalhar iodos os requisitos 

necessarios para implementa<;:ao das funcionalidades solicitadas peio cliente. Com este 

levantamento, foi possfvel criar o Backlog do Produto, ja com todos os requisitos 

ordenados de acordo com sua prioridade. Para cada um destes requisitos, durante a ctapa 

de projeto fbi efetuado um levantamento de esfor<;:o necessario para a execw:;ilo de cada 

requisito, o qual foi utilizado para eJetuar o planejamento da etapa de desenvolvimento que 

levou cerca de dois meses para ser finalizada. 

Na primeira reuniao de planejamento foram sclecionados aproximadan~eillC 

dos requisitos levantados na etapa de analise para compor o Backlog do S}Jrint. Cum ba::,c 

na experiencia da equipe de desenvolvimento toram selecionados os itens com rnai\1r 

complexidade e que caberiam em um sprint de tres semanas. r\o todo foram efetuadm. tres 

.sprints, sendo dois sprints de tres semanas e um sprint de duas semanas. 

Diariamente foram etetuadas reunioes de quinze minutos para acompanhamento 

das atividades que estavam em desenvolvimento, alem das validayoes freqi.ientes de 

funcionalidades ja implementadas. Ao todo participaram em cada sprint sete pessoas. entre 

desenvolvedores, testadores e analistas de neg6cios. 

Durante cada 'Print ioi normal encontrar problemas durante os testes unitarios e ate 

mesmo durante a reuniao de techamento de cada .sprint, sendo necessario algumas vezes 

planejar um novo requisito ou uma corre<;ao de um rcquisito j{1 desenvolvido para o 



proximo sprint. 0 planejamento efetuado em cada sprint chegou a ficar pr():-;inw ao 

executado. tendo varia~oes pequcnas em alguns dias. mas scmpre atingindo n 

planejamento final. 

0 clientc nnal foi envolvido em todas as etapas do projeto. principalmente na fase 

de desenvolvimento. sempre acompanhando o cronograma e sabendo de todos os pontos 

lalhos. atividacles concluidas ou em atraso. Nos projetos conduzidos atraves da 

mctodologia tradicionaL geralmente os clientes cram envolvidos no momenlo da 

especifica<;ao de requisitos ate a valida~ao. e depois somenle na semana final antes de 

entrar em produ<;ao. 

Devido a este envolvimento tardio do cliente. muitos projetos emravam em um 

circulo vicioso de corre<;ao de requisitos, pois muitas vezes u que se entregava nan rdktia 

exatamente o que o cliente havia solicitado. 
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6 ANALISE CRITICA 

Antes de avaliar uma metodologia especifica como boa ou ruinL o ideal e conhccer 

bem como essas metodologias sao utilizadas e tentar aproveitar o que cada mctodologia 

tem de bom, procurando adotar as boas praticas que melhor combinarem com o objctivo 

final do projeto. 

Como a metodologia Serum e mais focada no gerenciamento de projetos e a XP 

possui boas praticas para um melhor desenvolvimento de sofiwore, a combinayao destas 

metodologias acabou trazendo alguns beneficios ao projeto. 

Neste capitulo serao comentadas as principais rraticas utilizadas durante a 

execuc;ao deste projeto, os problemas encontrados e como foram contornados. alcm dos 

resultados alcanc;ados com a utilizac;ao das metodologias. 

6.1 Cliente presente durante a etapa de desenvolvimento 

Algumas das vantagens da utilizac;ao de metodologias ageis podem scr vistas 

rapidamente, como por exemplo, a satisfac;ao do cliente em acompanhar a evolw;:ao do 

desenvolvimento de seu produto e poder dar sua opiniao em rela<;ao as funcionalidaJes por 

ele solicitadas. 

Com a participac;ao constante do cliente e necessaria ganhar sua confianc;a e 

mostrar que ele e uma pec;a fundamental para o sucesso do projeto. Conflitos devem ser 

evitados para que o projeto siga o caminho planejado. Neste cenario onde o cliente esti 

mais proximo da equipe do projeto, e necessaria procurar deixar muito claro quando uma 

alterac;ao pode ser feita. qual o processo que deve ser percorrido para essa solicitac;ao scr 

aprovada equal eo melhor momento para executa-la. 

Em projetos com escopo e custo completamentc iechados. a possibi!id~Hk de 

efetuar mudan<;as em requisitos no dec01-rer do projeto. pode trazcr comp[icat;\)c·.; 1w 

gerenciamento. Desta forma e fundamental avaliar como sera o envolvimento do clil:nte 

durante as validac;oes, deixar claro ate que ponto os requisitos poderao ser alterados e 



procurar negocwr as mudan<,:as de forma que o produto final possa atingir o objetivo 

proposto, sem atetar o planejamento etetuado de custo e prazo. 

Devido a uma maior proximidade do cliente com a equipe do projeto, podem surgir 

solicita<;oes de melhorias nao planejadas que podem vir a colocar em risco a enlrcga do 

projeto. 0 ideal e que a comunica<,:ao entre o cliente e os programadores seja efctuada 

sempre na presen<;a do gerente do projeto, e se for possfvcl evitar esse contaw e rm:lhor. 

0 (mico contato direto que poderia existir entre clien1c e progran•adorc', 0 <~i''>'> a 

valida<;ao das funcionalidades ja implementadas que por aigum motivo nao cstcjarn de 

acordo com a especifica<;ao inicial efetuada. Neste cenario a participa<;ao do prPgramador 

durante esta valida<;ao agiliza no entendimento do que deve ser alterado. 

Procurar argumentar possfveis altera<;oes solicitadas no projeto, tambem e uma 

pratica bastante indicada, pois algumas altera<,:oes na maioria das vczes podem nao ser 

necessarias. 

6.2 Acompanhamento das atividades durante o pro,jeto 

Outra vantagem e o envolvimento da eqtt~pe em tentar cumpnr os objctivos 

propostos em cada sprint. uma vez que o controle e efetuado diariamente c o~ pn)blc111<h 

reportados em tempo habil para novo planejamento. evitando grandcs alLl'oO'·. no 

cronograma. 

Um ponto que pode nao ser muito aceito pela equipe e o fato de se cfetuar o 

acompanhamento diario das implementa<;oes efetuadas. Em alguns casos, membros Ja 

equipe podem sentir-se pressionados ou nao estar acostumados com esse controle 

ti·eqUente, podendo ocorrer certo desconforto ou resistcncia entre elcs. lsto ocorreu na 

maioria das vezes com os colaboradorcs que estavam mais tempo na empresa. 

Uma sugestao para se evitar estes tipos de problemas seria no inicio do projeto. 

expor claramente como devera scr o acompanhamento de todas as atividades e pedir aos 

participantes que coloquem seus pontos de vista em rela<;ilo a esse controle. Desta f(xma 
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eles poden1o sugerir outras maneiras de se efetuar o acompanhamento scm comprometer o 

resultado final do projeto e evitando possiveis contlitos. 

Para o projeto em questao, o fato de todos estarem mais proximos e sempre em 

contato, alem de facilitar o controle das atividades diarias. facilitou tambem a intcgrac;ao 

da equipe. Desta forma os problemas que cram levantados, tambem cram resolvidos em 

conjunto e nao mais individualmente como nos demais projetos liderados atraves da 

metodologia traclicional. 

6.3 Maior freqiii~ncia de valida~oes 

Os testes freqUentes possibilitaram uma melhora considenivel na qual idadc do 

sojiware, pois tudo que era implementado era testado na seqUencia. Ao final da dapa de 

desenvolvimento eram efetuaclos novos testes de integrac;ao que garantiam o corretu 

funcionamento entre ambas as partes desenvolvidas. Neste modelo. eventuais problemas 

detectados durante os testes cram resolviclos rapidamente. 

Para que os testes fosscm efetuados com qualidade tambem era esscncial a 

participac;ao de pessoas que conheciam bem o escopo do projeto e que possufam um 

mfnimo de conhecimento tecnico necessario para ajudar na execuc;ao clos testes unit:irios e 

integrados. Treinamentos rapidos e acompanhamentos durante o desenvolvimento foi uma 

alternativa para esta capacita<;ao. 

Como sugestao para projetos onde os clientes finais serao colaboradores de outras 

areas da propria empresa, os analistas de neg6cios e os testadores deveriam ticar no iniciu 

do projeto, no minimo uma semana acompanhando o dia a dia dessas pessoas. ,\km de ~,cr 

uma forma de capacita<;ao rapida. isto ajuda na valida<;ao posterior das ltmcionalidadc-, que 

serao desenvolvidas. 

Outra pratica que tambem foi utilizada durante o projeto. toi a participa<;iio de 

pessoas chaves da area cliente executando testes unitarios das funcionaiidades solicitadas. 

Desta maneira toi possivei detectar problemas mais rapidamente. uma vez que a pessoa 

que utilizaria as novas funcionalidades do sistema, antes mesmo do tennino do projcto. ja 

havia pre-validado seus requisitos. 



6.4 Resultados alcanc;ados 

A uti I izayao das metodologias h ibrida durante a etap<~ de dcsenvolv im~nt o rnn ~ t rou 

ser bastante interessante. Um dos objetivos principais da utiliza<;ao desta combin ':~i:h de 

metodologias era procurar melhorar o produto final entregue para o c liente, com erro igual 

a zero ou com o mfnimo de erros possfveis. De acordo com os resultados obtidos, podemos 

considerar que para este projeto, o objetivo foi alcan<;ado. 

Comparative Custo Projeto 

s:., 

F'rojetc 

Gnifico 2: Comparativo do Custo do Projeto 

FONTE: ELABORADO PELO AU TOR 

Conforme o grafico apresentado, a utiliza<;ao das metodologias combinadas 

aumentou o custo do projeto nas etapas de desenvolvimento e testes, havendo uma 

diminuiyao considenivel na etapa de manutenyao o que hi storicamente na cmpresa possui 

um custo alto em rela9ao a quantidade de problemas encontrados ap6s entrega da so lw;ao 

final ao cliente. 

Um dos fatores que contribuiram para o aumento do custo do projeto foi a 

utiliza9ao de um analista que acompanhou toda a etapa de desenvolvimento e testes. 

Apesar de nao ter sido previsto inicialmente este acompanhamento no projeto. podemo~ 

considerar que o custo beneficia desta altera<;ao de plancjamcnlo. compen~ou u rcsu!tado 

final do projeto. 



Em rela<;ao a compara~ao do tempo decorrido Jos projetos, e possivel vi sualizar 

que u utiliza<;ao da combinac;ao de mctodologias trouxe Lllll ganho de prazo na maioria das 

etapas. conforme e apresentado atraves do proximo grafico. 
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Grafico 3: Comparativo do Tempo do Projeto 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Apesar do custo maior na etapa de testes. o tempo decorrido nessa lase 1cJi mcnor 

com a combina<;ao de metodologias, podendo-se comprovar que a exec u~ao de tc ~tc ~ 

unitarios em paralelo ao desenvolvimento traz algun s heneficios para o projcto. como uma 

melhor efetividade na execu<;ao dos testes de integra<;ao. 

0 perfodo de manuten<;ao tambem teve uma redu<;ao em rela<;ao it metudo log ia 

tradicional. A quantidade de problemas encontrados durante esta fase foi bastante 

minimizada, sendo encontrado apenas urn problema ap6s a entrega do sqfh rare pa ra o 

cliente. 

Com certeza este (mico experimento nao pode garantir que todos os projetos terao o 

mesmo comportamento. Como os resultados iniciai s toram satisfat6rios, pretende-se 

utilizar novos projetos seguindo esse mesmo trilho. ate que se tenha a comprovac;ao final 

de qual e o melhor cam inho a percorrer na conduc;ao dos projetos da area de tecnologia da 

infonnavao da empresa. 



6.5 Vantagens e Desvantagens da utiliza-;ao dessas mctodologias 

Em rela<;ao ao modelo tradicional podemos considerar que uma clas desvanragcns e 
que mesmo conseguindo obter todos os requisitos do sistema na fase de analise. sao 

solicitadas mudan<;as freqiientes em requisitos durante a etapa de desenvolvimento. Apesar 

de ser um modelo de f<kil gerenciamento porter etapas bcm definidas, em sistemas onde 

nao se tem totalmente o domfnio da nova funcionalidade. qualqucr altera<;ao solicitada 

implica em retomar as tases anteriores. sendo necessario um novo planejamento. 

Como o objetivo inicial era a utiliza<;ao de Serum e XP somente durante a ctapa de 

desenvolvimento. na eventual necessidade de uma grande altera<;ao de escopo. -.eria 

necessario seguir todo o processo existente na empresa para o controle de rnudan,.;a\ de 

escopo, o que nao foi necessario neste projeto. Para os rcquisitos onde foram cicw:.~.da~·. 

pequenas adequa<;oes durante a etapa de testes. foi efetuado um controlc de mudan<;as 

rapidas para garantir que todas as altera<;oes no escopo tossem prev iamente acordada~ com 

o cliente e documentadas. 

Em projetos com escopo e custo completamente fechados. a possibilidade de 

efetuar mudanr;as em requisitos no decorrer do projeto. pode trazer complicar;oes no 

gerenciamento. Desta torma e fundamental avaliar como sera o envolvimento do cliente 

durante as valida<;oes. deixar claro ate que ponto os rcquisitos poderao ser alterados e 

procurar negociar as mudan<;as de forma que o produto final possa atingir o objetivo 

proposto. scm afetar o planejamento efetuado de custo e prazo. 

A utilizar;ao de metodologias ageis pode trazer beneficios maiores no processo de 

desenvolvimento de software em empresas que possucm um escritt)rio intcrno de pwjetus c 

uma equipe focada para o desenvolvimento destas solicitar;oes. Como nestc cemirio. us 

clientes finais sao os pr6prios colaboradores da empresa. o gerenciamento de mudan<;~l·; no 

projeto torna-se mais flexivel, sendo possfvel negociar a altera<;ao de requisitos. mesmo 

que o escopo ou custo do projeto seja alterado. 

0 fato de se efetuar testes durante todo o desenvolvimcnto ajuda a melhorar a 

qualidade final do produto c aumcnta a produtividade da equipe de descnvolvimcnto. 

diminuindo o re-trabalho. Outro ponto importante e a separar;ao dos pacotes de trabalho 
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executados em cada .sprill!. Como o planejamento e ei'etuado em cada sprint e possivel 

alterar a prioridade dos requisitos nao planejados devido a necessidadc de altcrw,:{\e:-, por 

indefini~oes do cliente. sem impactar o planejamento final. 

Em resumo, podemos considerar que a metodologia Tradicional. Serum c X P l•~rn 

vantagens e desvantagens. sendo que alguns pontos exclusivos das metodologias ageis 

podem ser englobados nas metodologias tradicionais, fazcndo com que exista um tipu de 

metodologia hfbrida entre etas. 

Ainda e muito prematuro para garantir que a combina\ao destas metodologias trara 

ganhos consideraveis na execu9ao do projeto, sendo necess{lrios mais estudos de caso para 

uma melhor compara9ao com a metodologia tradicional atualmente utilizada na empresa. 

0 que se pode verificar e que a aplica~ao de uma metodologia agil durante a fase de 

desenvolvimento melhorou a qualidade do c6digo, acelerou a entrega do produto para o 

cliente e com um minima de problemas. 
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7 CONCLUSAO 

A utiliza<;ao de metodo!ogias hibrida tem sido exploracla com tl·eqliencia em 

projetos da area de tecnologia da intcmna<;ao. o que mostra que esta combi na9<\o pock 

trazer beneficios para a concepqao do produto final. 

Foram apresentados alguns conceitos necessarios para l' entcnJ imento d<• 1 V<' 

do trabalho, entre elas. uma explica<;ao nipida sobre gerenciamento de projetos. Lilli r•:,um,, 

de como e um processo de desenvolvimento de sojiHare. e alguns conceiios sobrc o 

modelo tradicional e modelos ageis. 

De acordo com as bibliografias utilizadas para embasamento te6rico. ~ possivel 

considerar que Serum e XP sao metodologias ageis que se complemcntam e que podem 

trazer agilidade no desenvolvimento do sojtware. 

Serum e uma metodologia voitada para o gerenciarnento do projeto e se mostrou 

bastante simples com poucas pn'tticas. regras e artefatos. XP e uma mctodologia que e 
muito voltada para os testes e esta extremamente ligada com as praticas de 

desenvolvimento. 

A utiliza<;ao de praticas de metodologias ageis durante a tim: de descmc>!Yimcnto 

traz como fator negativo o aumento do custo do projeto. Como fator posilivu. pocknw~ 

considerar que a diminui<;ao no prazo de entrega do projeto acaba balanccando u rc~ulladu 

final, principalmente em projetos onde o tempo pode vir a ser Lllll dos fatorc:-- mai', 

importantes. 

Podemos considerar tambem que um dos ma1ores ganhos da utilizat;ao desta 

combina<;ao de metodologias e a diminui<;ao de problemas encontrados no periodo de p6s

produ<;ao do projeto. 0 fato de se executar mais testes durante a ctapa de desenvolvimcnto 

resulta em uma alta qualidade do produto entregue, tendo como conseqUencia uma redu<;ao 

na etapa de manuten<;ao do prqjeto. 

A participa<;ao ativa do cliente durante a etapa de desenvolvimento trouxe ganhos 

consideraveis, uma vez que a cada pacote de trabalho finalizado e possivel validar o que 



foi solicitado. Como desvantagem desta participa<;:ao ativa. talvez o fato do clientc llcar 

presente a todo o momenta acompanhando. alterando ou qucstionando podc tornar-sc um 

ciclo vicioso de mudan<;:as em requisitos, o qual podera gcrar um atraso na cntrcga ou 

elevar consideravelmente o custo final do projeto. 

Outra vantagem encontrada durante a utilizat;:ao destas metodo!ogias e o tato de 

todos os membros da equipe estar pr6ximos. o que cria um clo maior de cumplicidade 

entre todos os participantes. Por outro lado, como este envo!vimento ocorre somente 

durante a execu<;:ao do projeto e com pessoas alocadas temporariamente. a gestao de 

pessoas acaba ficando com uma importilncia menor. uma vez que a maioria Ja equipe 

participa de outras coordenat;:oes. Como conseqliencia, este distanciamcnto das cqu1pes 

originais pode atrapalhar o plano de carreira de cada pessoa envoi vida no projeto. 

Apesar de ser necessaria uma base maior de projetos com a comhina~au dc:;las 

metodologias Tradicional, Serum e XP, em resumo. e possfvel verificar que a e'\ecu~~ao de 

mais testes durante a etapa de desenvolvimento, melhora a qualidade do sojimn·c> eo fato 

de se efetuar mais entregas e validar;oes freqllentes aumentam bastante a stltisfa~ilo do 

cliente. 

Como proposta para estuclos futuros, sugere-se a uti l iza<;:ao das demais praticas da 

metodologia XP durante a etapa de desenvolvimento do modelo tradicional. A 

programa~ao em par principalmente mostra ser uma pratica que pode agregar valor durante 

a execu~ao do c6digo. podendo aumentar a qualidade e a produtividade final da equipe 

uma vez que ambos desenvo!vedores sao estimulados a contribuir com me!horias c 

corre<;:oes em tempo de implementa<;:ao. 

Outra sugestao seria a utiliza<;:ao das metodologias Serum e XP durante a dapa de 

projeto e desenvolvimento. de forma que os pacotes de trabalho na medida em que f(Jrem 

especificados ja sejam liberados para implementa<;ao e testes unitarios. 

Finalmente. outra ideia seria a utiliza<;ao de outras metodologias ageis combinadas 

a etapa de desenvolvimento do modelo tradicional. possibilitando uma melhor compara<;ao 

entre o comportamento dessas metodologias hibrida. 
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