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RESUMO 

 

As metodologias ágeis estão em ascensão no mercado e as organizações de 

TI vão ao encontro das metodologias tradicionais, com o fito de alcançar um 

modelo adaptativo e flexível. A finalidade desse trabalho de conclusão de curso 

encontra-se no apoio aos profissionais de TI na tomada de decisão pela 

implantação do Scrum, da XP e do TDD, baseado nos requisitos do negócio e 

nas áreas do projeto. Para melhor percepção foi realizado um bate papo com 

gerentes de projetos, analistas de sistemas, analistas de teste e 

desenvolvedores, grande parte com experiência a mais de 3 anos. Após 

leituras e conversas percebe-se as atuais necessidades dentro dos projetos de 

desenvolvimento de software, o atual contexto das organizações que foram 

tópico dessas conversas informais e qual a metodologia que satisfaz as 

necessidades de cada uma das áreas abordadas no presente trabalho, 

analisando as dificuldades mais comuns encontradas na transição e 

ressaltando as dificuldades de cada agente em um projeto de software.  

 

Palavras-chave: Metodologia Ágil. Scrum. TDD. XP. Dificuldades na Mudança. 

Resistência Coorporativa. Medo da mudança. Gestão de projeto. RUP.
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ABSTRACT!

!

Agile& methodologies& are& on& the& rise& in& the& market& and& IT& organizations% meet% the% traditional%

methodologies+with+the+aim+of+achieving+an+adaptive+and+flexible+model.+The+purpose+of+this+course+

conclusion(work(is(in(supporting(IT(professionals(in(decision(making(for(the(implementation(of(Scrum,(

the$ XP$ and$ TDD,$ based$ on$ business$ requirements$ and$ project$ areas.$ For$ better$ perception$ realized$

chat%with%project%managers,%systems%analysts,%test%analysts%and%developers,%most%with%experience%of%

more%than%three%years.%After%readings%and%conversations%perceives%the%current%needs%within#software#

development* projects,* the* current* context* of* organizations* that* were* topical* these* informal*

conversations+and+the+methodology+that+meets+the+needs+of+each+of+the+areas+addressed+in+this+study,+

analyzing( the(difficulties(most( common( found( in( the! transition(and(highlighting( the(difficulties( that(

each%agent%of%a%software%project%finds%in%that%change.!

!

!

Keywords:! Agile& methodology.& Scrum.& TDD.& XP.& Difficulties& in& change.& Corporate& strength.& Fear& of&

change.( Project( management.( RUP.
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1 INTRODUÇÃO 
 

A evolução da Tecnologia da Informação nas últimas décadas tem 

mostrado o crescente interesse de pessoas e organizações no trabalho com 

novos métodos e técnicas para desenvolvimento de software, com vistas na 

melhoria de seus processos, aumento da produtividade, produção com 

qualidade, solução rápida de problemas, qualificação das equipes e 

consequentemente, maximização do retorno sobre o investimento (ROI). 

As metodologias tradicionais da indústria de software não estavam 

atendendo às necessidades do negócio nem aos profissionais de TI, devido à 

sua intensa burocracia e ênfase em processos. Vislumbrando esse problema, 

em 2001 um grupo de dezessete metodologistas elaborou um manifesto 

denominado “Manifesto Ágil” (MANIFESTO AGIL, 2001), no qual foram 

reunidas as características em comum entre as metodologias ágeis então 

existentes, formando um grupo de princípios que definem valores para a 

obtenção das melhores práticas de desenvolvimento desse modelo de software 

numa organização. 

As metodologias ágeis (MANIFESTO AGIL, 2001) definem que os 

indivíduos e suas interações valem mais que os processos e ferramentas, pois 

um software funcionando vale mais que uma documentação extensa, da 

mesma maneira que a colaboração do cliente vale mais que a negociação de 

contrato e a responsabilidade por mudanças vale mais que seguir um plano. 

A velocidade com que novas metodologias vêm surgindo e 

evoluindo, dificulta, por vezes, as tomadas de decisão dos gestores de projeto, 

que precisam estar preparados para a mudança. Chegar à conclusão de qual 

metodologia se enquadra melhor ao perfil de uma determinada organização e 

de um dado projeto, tornou-se um dos principais desafios de gerenciadores. 

A temática desse trabalho visa demostrar as principais metodologias 

ágeis e compará-las com a tradicional, mostrando de forma mais aprofundada 

as metodologias Scrum, XP e TDD.  

Por fim, o trabalho que ora se apresenta, demonstra a definição do 

problema, conceitos principais das metodologias tradicionais e ágeis, e as 
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maiores dificuldades percebidas em vários estudos e pesquisas feitas em 

diversas empresas. 

 

1.1 Definição do Problema 
 

Empresas da área de Tecnologia da Informação (TI) prestam 

serviços através de projetos, com o objetivo de entregar um produto de valor ao 

cliente. Nesse ciclo, quanto mais valor é gerado para o cliente, maior o 

crescimento da organização, mais projetos são captados e mais pessoas se 

envolvem. 

Entre os stakeholders, em projetos de software, destaca-se o cliente 

- aquele que anseia por seu produto pronto em determinado prazo, custo e que 

atenda a todas as características outrora definidas. Igualmente, há pessoas 

responsáveis na elaboração do produto, seguindo o desejo desse cliente. 

Assim, no projeto constam diferentes visões que devem ser alinhadas para um 

melhor desenvolvimento das atividades, alcançando o sucesso no projeto.  

No entanto, faz-se necessária a definição dos processos, de modo 

que etapas e atividades sejam seguidas através da determinação dos 

responsáveis por cada etapa; o que será entregue e quando será entregue, 

além de diversos outros fatores. Uma metodologia de gestão que permita o 

acompanhamento do indivíduo, com a colaboração de perto entre o pessoal de 

negócios e os técnicos, aumenta a possibilidade de sucesso de um projeto. Por 

isso, as empresas têm buscado, na área de Gerência de Projetos, por 

metodologias que atendam a essa demanda.  

Tal busca, surgiu com a falta de cumprimento de prazos ou o não 

atendimento das expectativas do cliente, as empresas identificaram que os 

serviços prestados não eram satisfatórios na visão do cliente.  

Deste modo, tornou-se necessário a implantação de métodos 

capazes de solucionar problemas complexos e adaptativos, em entregas de 

alto valor.  

Para Pischler (2011, p. 8): 

 
A inovação contestadora, por fim, ocorrerá em cada indústria. 
O que permanece incerto é apenas em quanto tempo e com 
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que frequência isso vai acontecer. As empresas que não forem 
capazes de se adaptar rapidamente sairão do negócio mesmo 
que seus lucros sejam altos atualmente.  

 
Inúmeras empresas conhecem metodologias ágeis, todavia, não o 

suficiente para a implantação, uma vez que é preciso mais do que conhecer, 

crível o entendimento do motivo pelo qual as novas abordagens trazem tantos 

benefícios para a gestão de um projeto, no qual variadas empresas tentam 

implantá-las, mas sem sucesso. 

Um dos motivos que explica o insucesso é o desconhecimento das 

diversas metodologias ágeis existentes, pois mesmo compartilhando a ideia de 

construir versões em curtos períodos de tempo com a participação do cliente e 

entregas de parte do produto ao final de cada etapa, as diversas abordagens 

existentes apresentam diferenças significativas.  

Nesse contexto, surge a questão: Como identificar a metodologia 

mais adequada ao cenário de um determinado projeto? A resposta para tal 

questão, encontra-se no conhecimento prévio dos objetivos do projeto e 

posteriormente da assimilação da metodologia que melhor supre as 

necessidades do mesmo. 

Assim, características como o tempo disponível para construção do 

produto, a complexidade envolvida, o custo estimado, o número de envolvidos 

que atuarão no atendimento ao backlog, a divisão das responsabilidades, a 

disponibilidade do cliente para acompanhar e apoiar o projeto, dentre outras 

questões, podem ajudar os gestores nessas tomadas de decisões.  

Diante disso, saber definir as necessidades de um projeto específico 

e aplicar técnicas ágeis de gerenciamento de projetos de modo eficaz, ainda é 

o desafio de muitas empresas e pessoas. 

As empresas de TI, por sua vez, preocupam-se com sua 

manutenção em um mercado progressivamente mais inovador e competitivo. 

Uma das formas encontradas para diferenciarem-se das demais é a adoção de 

boas práticas de gestão.  

Em geral, as empresas supracitadas encontram dificuldades para 

utilizarem um novo processo o qual desconheçam na teoria e na prática, o que 

envolve riscos e fortes mudanças culturais dentro de uma organização.  
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A partir deste ponto, surgem questionamentos sobre como escolher 

uma metodologia ágil, qual gera mais valor para o negócio do cliente e para a 

empresa dentro de um determinado contexto de um projeto. Questionamentos 

como: o motivo pelo qual mudar a metodologia utilizada há anos - na qual já 

existe o conhecimento – para um o método ágil de gestão são indagações 

constantes quanto a possibilidade de melhora ou geração de novos problemas. 

Algumas empresas, no entanto, arriscaram-se a experimentar, 

algumas de forma parcial, outras total, algumas outras, por sua vez, inovaram 

ao implantar as práticas ágeis dentro da gestão tradicional.  

Diante disso, necessário em um primeiro momento, o entendimento 

da metodologia tradicional e da metodologia ágil. Posteriormente, serão 

apresentadas as dificuldades comuns de implantação encontradas em relatos 

de algumas pesquisas. 
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2 METODOLOGIAS TRADICIONAIS 
 
A metodologias tradicionais surgiram em um cenário de construção 

de software muito diferente do atual. A sequência de tarefas para 

desenvolvimento do software era realizada em terminais burros e mainframes, 

onde o custo para correção de erros ou qualquer outra alteração era muito 

elevado, uma vez que o acesso aos computadores era limitado e não haviam 

ferramentas de apoio à construção de software (PRESSMAN, 2002).  

Então, a maneira de minimizar os problemas durante o 

desenvolvimento de um software foi o planejamento e documentação antes de 

iniciar seu desenvolvimento. Esse foi um dos fatores primordiais para a 

existência de um processo de gerenciamento de software baseado em 

documentação detalhada, planejamento extenso e etapas bem delimitadas 

(PRESSMAN, 2002).  

Atualmente, nota-se de forma clara o crescimento da demanda de 

projetos de softwares no mercado e cada dia mais, o prazo esperado pelos 

clientes vem sendo reduzido, mesmo quando pugnam por sistema funcional e 

robusto, acarretando um grande desafio para empresas desenvolvedoras de 

softwares. 

A gestão e desenvolvimento de um projeto é uma tarefa um tanto 

quanto instável e imprevisível, haja vista que depende de fatores internos e 

externos que vão de, novas tecnologias até novas demandas pelos clientes. 

Ultimamente, a maioria dessas falhas vem do gerenciamento 

tradicional que possui muitas formalidades e não permite que o 

desenvolvimento e requisitos exigidos sejam mutáveis no decorrer do projeto. 

Com isso, pode-se dizer que a gestão de projeto tradicionalista é orientada 

para documentação. 

Uma das principais vantagens da metodologia tradicional é que 

acontece na repetição de testes, onde uma grande variedade de resultados é 

encontrada, garantindo um padrão exato em seus resultados. Contudo, um 

vasto tempo é utilizado na elaboração da documentação do projeto antes de 

seu início com o intuito de garantir e reduzir ao máximo, o número de 

alterações de requisitos durante o desenvolvimento. 
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Portanto, torna-se imprescindível ao analista ou engenheiro e ao 

gerente do projeto ter uma grande disponibilidade à comunicação. Saber ouvir 

e respeitar as pessoas que vivem no ambiente de trabalho, além de saber 

selecionar e adicionar as necessidades do usuário justificadas 

economicamente, são qualidades essenciais a este analista. Quanto mais 

impedimentos ocorreram durante a execução do projeto, maior será o 

retrabalho e o tempo para finalização do mesmo, o que implica em mudanças 

estruturais complicadas e que têm impacto muito grande sobre o custo, o prazo 

e na qualidade do produto final (SOUZA, 2008). 

A necessidade de uma documentação trabalhosa e extensa é de 

fundamental importância na construção do produto final, garantindo, 

igualmente, a sua qualidade, haja vista que existem diferentes tipos de ciclos 

para essa metodologia: Cascata, Espiral e Interativo.  

O método cascata original, desenvolvido por W.W.Royce é mostrado 

na Figura 1 a seguir retirada do livro The lateral development Methodology 

(1970). As etapas do ciclo são requisitos, Design, implementação, verificação e 

manutenção. Modelos mais modernos trocaram o passo requisitos por 

planejamento e análise, e mais pra frente alguns modelos abriram design em 

sub fases Lógico e Físico. Mas, mesmo com essa mudança, o objetivo e 

significado principais não foram alterados.  

Aqui, a metodologia determina os requisitos não irão mudar durante 

a fase de planejamento e análise, sendo que a comunicação direta com o 

usuário final é feita pelo gerente de projeto, pois ele poderá adquirir um 

entendimento maior sobre as necessidades do cliente. 

A fase de design no modelo cascata é destrinchada em design lógico 

e design físico. O primeiro utiliza informações coletadas nas fases anteriores, 

sem contar com equipamento que terá à disposição, focando exclusivamente 

nos requisitos. O design físico, por sua vez, analisará os resultados obtidos no 

design lógico para tomada de decisões relativas ao que utilizar de tecnologias.  

A fase de implementação, já diz tudo por si, é quando começam a 

surgir as linhas de código. 

A verificação é um alinhamento com o cliente sobre o que foi feito 

em relação ao que foi pedido. 
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Por fim, a última fase, onde ocorre a manutenção, acontece quando 

o cliente já utiliza o produto solicitado. Nessa, podem ser realizadas alterações 

e correções, que as detectadas através do uso diário. 

  

 
 

Figura 1: Escopo do método Cascata 

Fonte: <http://www.devmedia.com.br/uma-introducao-a-agilidade-em-

projetos/28640> 

  



16!
!

3 ABORDAGENS ÁGEIS 
!

Em 2001, ocorreu a divulgação para popularização das 

metodologias ágeis num documento que resume as conclusões obtidas de um 

debate ocorrido entre vários desenvolvedores de software, que trocaram 

opiniões e experiências observadas nas metodologias por eles praticadas. 

O documento, conhecido como Manifesto Ágil (2001) define um 

conjunto de características comuns a serem adotadas para o sucesso de um 

projeto, que devem estar presentes em um método para ser considerado ágil. 

Valoriza-se mais os indivíduos e suas interações, software em funcionamento, 

colaboração com o cliente e respostas rápidas às mudanças. 

Segundo Schuwaber e Sutherland (2011), as principais 

características para classificar um método como ágil são a construção de 

incrementos ao invés de entregar o produto completo ao final, cooperação 

entre os stakeholders, transparência e clareza, alto nível de adaptabilidade, 

pequenos ciclos interativos, segundo os quais se repetem os passos em cada 

nova fase, equipes auto organizadas, uso de feedback, colaboração, testes 

constantes e formação de pequenas equipes. 

Para Wailgum (2012, p. 1) “Três fatores despontam como as 

principais razões para a adoção de abordagens ágeis para o desenvolvimento 

de software: acelerar o time to Market, gerenciar as mudanças de prioridade e 

aumentar a produtividade.”.  

Esse capítulo aborda como as metodologias ágeis surgiram, os 

motivos para sua ascensão no mercado, os problemas que levaram ao 

manifesto ágil, os métodos ágeis mais utilizados pelas organizações, o conceito 

de Scrum, XP e TDD, um comparativo entre as três. 

 

3.1 Antecedentes 
 

Durante anos, acreditou-se que metodologias tradicionais, conforme 

expõe Soares (2004), onde adotam-se documentações exaustivas, processos 

burocráticos e obtém conhecimento de todo o produto no início do projeto, 



17!
!

fossem as melhores alternativas para atender corretamente àquilo que o cliente 

esperava.  

As metodologias tradicionais, tais como cascata (Waterfall) e 

Rational Unified Process (RUP), com o seu ciclo mostrado na Figura 2, 
apresentam boas práticas e, de acordo com o perfil de determinada 

organização, nos dizeres de Ribeiro (2007) podem ser as mais indicadas para 

eficácia no desenvolvimento de um produto que tem seus requisitos estáveis. 

Porém, se mostram pesadas demais para serem flexíveis à mudanças 

necessárias, haja vista que demanda de simplificação dos processos 

empregados, provocou uma revisão desse conceito. 

 

 
Figura 2: Fases do RUP 

Fonte: <http://www.aeciocosta.com.br> 

 

De fato, com o mercado de TI crescendo e se diversificando, as 

necessidades igualmente sofreram alterações. Métodos baseados em 

previsibilidade, definindo todo o escopo, custo e prazo de desenvolvimento 

antes do projeto iniciar, passaram a não ser tão eficazes em determinadas 

situações. Por exemplo: muitas vezes o cliente deseja alterar o escopo, ou 

obter parte do produto para ir utilizando, ou mesmo avaliar a conformidade do 

que está sendo produzido, porém, nas metodologias tradicionais, o cliente só 

irá obter o produto ao final do projeto, e caso deseje alterar alguma 

funcionalidade, provavelmente terá que esperar por um período longo, até que 

essas mudanças possam ser realizadas sem causar grandes impactos. 
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Problemas como estes supracitados, despertaram o interesse da 

área de gerência de projetos e a busca por melhorar processos, como 

expressa o Manifesto Ágil (2001), tem levado as organizações a aprenderem 

como administrar melhor seu tempo e recursos, conseguindo entregar produtos 

de qualidade em um curto espaço de tempo.  

O surgimento dos métodos ágeis, de acordo com Nakashima (2009), 

foi uma resposta direta ao significativo histórico de fracassos de projetos de 

software, com custos e prazos que ultrapassaram o que era previsto e 

insatisfação do negócio com o modelo tradicional.  

Desse modo, o mercado identificou nas metodologias ágeis uma 

alternativa para desenvolver software em métodos que aceitem mudanças de 

forma natural, onde seus indivíduos saibam receber e responder a estas 

mudanças com agilidade, com custos ínfimos e que atendam às necessidades 

esperadas pelo Product Owner (cliente). 

Nos dizeres de Cohn (2011, p. 11) 

 
“A mudança começa com o reconhecimento de que o estado 
atual das coisas não é mais desejável. No entanto, 
conscientizar-se de que o que funcionava no passado não está 
mais funcionando pode ser extremamente difícil”  
 

Uma pesquisa realizada em 2012 pela VersionOne, State of Agile 

Development Survey, publicada na Internet em várias comunidades de 

desenvolvimento de software do mundo, aponta resultados que provam, mais 

uma vez, que ágil não é uma onda passageira. Nesse sentido, mais da metade 

dos entrevistados adotam a pratica ágil há mais de dois anos e quase dois 

terços dos entrevistados relataram que metade dos projetos da empresa em 

que trabalham foram executados com metodologias ágeis.  

Os resultados da pesquisa, segundo a VersionOne (2012) também 

mostram que as empresas adotaram práticas ágeis por três ou mais equipes e 

das empresas que ainda não migraram das metodologias tradicionais, 

dezessete por cento pretendem fazê-lo no futuro, contra treze por cento na 

pesquisa de 2010. Apenas três por cento das empresas disseram que não 

pretendem continuar.  
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Disso, depreende-se que a utilização da metodologia ágil, encontra-

se em consonância perfeita com o mercado tecnológico, uma vez que auxilia 

no crescimento das empresas que optaram por sua utilização. 

 

3.2 Frameworks e Metodologias 
 

Na Engenharia de Software existem várias formas de gerenciar 

projetos. As metodologias, práticas e frameworks de gerência ágil estão em 

ascensão no mercado desde a década de 90. Algumas delas são: Feature 

Driven Development, Adaptive Software Development, Dynamic Systems 

Development, Crystal, extreme Programming (XP), Scrum, Test-driven 

development (TDD), Kanban, Lean e várias outras. 

Resultados da pesquisa global Annual State of Agile Development 

Survey, realizada entre novembro e dezembro de 2012, na qual foram ouvidos 

4.048 profissionais de software distribuídos no mundo, conforme ilustra a figura 

3, apontam o Scrum como a metodologia mais utilizada, representando 

cinquenta e quatro por cento das organizações. Em seguida, o Scrum/XP 

Híbrido possui onze por cento de seguidores, o Custom Híbrido nove por cento, 

o Scrumban sete por cento, o Kanban representando quatro por cento, 

enquanto a Feature-Driven Development, Extreme Programming e Lean são 

adotados por dois por cento das organizações cada um, como mostrado a 

seguir na Figura 3. (VERSIONONE, 2012, p. 5) 
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Figura 3 - Utilização das metodologias ágeis nas empresas 

Fonte: VERSIONONE, 2012. 

 
O Scrum, segundo Cohn (2011) segue os princípios do Manifesto 

Ágil, estando direcionado para o planejamento e acompanhamento de projeto. 

Dessa forma, propõe trabalho flexível tanto em relação ao escopo e requisitos 

quanto em relação à equipe e ferramentas, formado por equipes 

multidisciplinares e auto gerenciáveis. 

De acordo com Bonato (2002), o Extreme Programming (XP), tem 

foco na Engenharia de Software porque volta sua atenção à programação. 

Possui doze práticas e cinco valores que devem ser seguidos pelos envolvidos 

para obter sucesso no projeto.  

Para Crescêncio (2012), O Lean segue os princípios da Pirâmide de 

Lean, cuja finalidade é a criação de uma cultura duradoura dentro de uma 

organização a tornando efetivamente ágil. Alguns dos princípios que dão base 

a esse sistema são entregas de fluxo contínuo de valor para o cliente, kaizen 

(melhoria contínua), construir com integridade, conhecer o todo do projeto e 

produto e respeitar as pessoas. 

Conforme apontado em pesquisa, também existem as abordagens 

que mesclam características, capazes de transformar em uma nova 

metodologia, onde atende necessidades específicas. O Scrum juntamente com 
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o XP Híbrido, trabalha de maneira a utilizar o Scrum no auxílio do 

gerenciamento do projeto e o XP para amadurecer o nível dos 

desenvolvedores e aumentar a qualidade do software, através da programação 

em par. Outra junção possível é Scrum com Kanban, conhecido como 

Scrumban.  

Segundo Anderson (2012), o Kanban é voltado à produção daquilo 

que é necessário, no tempo, quantidade e local para gerar valor ao cliente, por 

isso conhecida por seguir a linha do JIT (Just In Time). As pessoas que 

trabalham com o Kanban, possuem um limite fixo de atividades que podem 

estar em progresso, conhecido como WIP (Working In Progress). 

Assim, não há o risco de desenvolverem uma nova atividade, pois 

enquanto existem gargalos em outras atividades que estão em progresso a 

prioridade é sempre entregar, uma vez que aquilo que já foi iniciado, deve ser 

finalizado, caso contrário, pode acontecer de se chegar ao final do milestone 

(período de atendimento ao backlog) com todas as atividades em progresso e 

nenhuma finalizada. 

O TDD (Test Driven Development), de acordo com Beck (2002) é o 

desenvolvimento orientado a testes no qual adota-se o hábito de escrevê-los 

antes de codificar, ao invés de produzir um grande volume de testes unitários 

após o código escrito. Essa prática reduz o número de defeitos que podem ser 

abertos pelo usuário, aumenta a qualidade do software e incentiva o apoio 

entre os desenvolvedores, porque consideram difícil de aplicá-lo.  

A abordagem ágil traz muitos benefícios para o desenvolvimento de 

projetos de software justamente por ser flexível o bastante ao ponto de ser 

possível utilizar uma metodologia em conjunto com outra, por exemplo, TDD, 

Lean, Scrum, XP, Kanban e outros. 

Neste trabalho optou-se por abordar o Scrum, pela forte demanda 

das empresas em aprender gerenciar de forma efetiva; o XP por se encaixar 

em projetos que possam demandar aprimoramento do código, oferecendo 

aumento da capacidade produtiva e redução de riscos, o que desperta bastante 

interesse em gestores de projeto, e finalmente, o TDD, por causa da estratégia 

de se testar o código antes do desenvolvimento, torna-se um novo paradigma 
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que antecipa a descoberta de defeitos reduzindo gastos com a investigação e 

correção destes. 

 

3.2.1 Scrum 

 

Nos dizeres de Schuwaber e Sutherland (2011, p.3), Scrum pode ser 

conceituado como “framework dentro do qual as pessoas podem tratar e 

resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva e 

criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível”. São um 

conjunto de ideias, técnicas e práticas que estabelecem uma atitude mental de 

trabalho que resultam em times envolvidos com o que estão produzindo e por 

isso a sua eficácia. 

Sua origem remonta às décadas de 80 e 90, tendo sido lançado em 

1999 o primeiro livro sobre o assunto, publicado por Ken Schuwaber e Jeff 

Sutherland. Embora sua popularização ter sido alcançada somente em 2001 

através do Manifesto Ágil, segundo Schuwaber e Sutherland (2011) é uma 

metodologia leve e simples de entender, porém difícil de ser implantada e 

dominada pelos seus integrantes. 

Utilizado para gerenciar o desenvolvimento de produtos complexos, 

Schuwaber e Sutherland (2011) definem que o Scrum deve ser transparente 

para todos os envolvidos, já que todos precisam ter a mesma visão do produto. 

As pessoas devem inspecionar o progresso em relação ao objetivo e terem 

fácil adaptação para as possíveis mudanças solicitadas pelo cliente. 

É composto por uma equipe denominada como time, que em regra é 

pequena (até nove pessoas, sendo essa apenas uma referência e não uma lei 

fixa) para fácil comunicação entre os membros. Segundo Cohn (2011) fazem 

parte desse time, o Product Owner, a equipe de desenvolvimento e o Scrum 

Master. 

O papel Product Owner, de acordo com Schuwaber e Sutherland 

(2011), é responsável pelo gerenciamento do backlog do produto (escopo), 

devendo ser participativo e de fácil acesso, pois é ele quem possui 

conhecimento de todas as regras de negócio, sendo constantemente recorrido 
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por outros membros do time. A equipe de desenvolvimento é responsável por 

realizar o trabalho entregando os incrementos ao final de cada Sprint, de forma 

que possuem autonomia para realização de suas tarefas e são 

multidisciplinares. 

Segundo Schuwaber e Sutherland (2011), o Scrum Master exerce o 

papel de liderança, auxilia na adoção do Scrum, direciona o projeto a alcançar 

o objetivo e conduz as reuniões, garantindo que esse seja entendido e aplicado 

corretamente. 

Para Schuwaber, Sutherland (2011, p. 07): 

 
O Scrum Master ajuda aqueles que estão fora do Time Scrum a 
entender quais as suas interações com o Time Scrum são úteis 
e quais não são. O Scrum Master ajuda todos a mudarem 
estas interações para maximizar o valor criado pelo Time 
Scrum.  
 

Diante disso, pode-se inferir que, quando se tem a visão do produto 

que deseja, começa o ciclo de vida do Scrum: product backlog, sprint backlog, 

sprint, ritos e produto entregue, conforme ilustra a Figura 4. 
 

 
Figura 4:Ciclo de Vida do Scrum 

Fonte: COSTA, 2011. 

 
O backlog é o conjunto de requisitos, funções e características do 

produto que é distribuído em Sprints, períodos em que uma versão que gera 

valor para o cliente é desenvolvida e entregue ao final.  
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Nesse sentido, Schuwaber e Sutherland (2011) afirmam que o 

Scrum é incremental (entrega de um incremento ao final de cada Sprint) e 

interativo, por ser constituído de ciclos. Os autores destacam que é através do 

alinhamento do time que o Scrum funciona corretamente, e para isso são feitas 

reuniões de Planning, Daily, Revisão da Sprint e Retrospectiva. Ainda definem 

algumas reuniões que são premissas para o sucesso no emprego do Scrum: 

O Planning, por sua vez é uma reunião de planejamento na qual o 

time prepara o que será entregue ao final da Sprint. Realizada no primeiro dia, 

possui duração de quatro horas para uma Sprint de 30 dias. A Daily é uma 

reunião diária onde cada membro comenta o que foi realizado, o que está 

sendo realizado e o que será realizado para que o time nivele o status do 

projeto e suas metas, se planejando para o próximo dia. Sua duração deve ser 

curta, em torno de 15 minutos.  

A reunião de revisão da Sprint, possui duração de quatro horas para 

uma Sprint de 30 dias. Neste momento, o time demonstra o que foi 

desenvolvido durante a Sprint para o Product Owner.  A reunião de 

retrospectiva possui duração de quatro horas para uma Sprint de 30 dias, é 

onde são expostos os pontos positivos e negativos ocorridos durante a Sprint 

que acabou de ser finalizada.  

Para a próxima Sprint, são traçados planos de manutenção e de 

melhorias, além de promover a colaboração. Importante ressaltar que a 

duração dessas reuniões pode variar de projeto para projeto, assim como uma 

Sprint pode ser menor que 30 dias. 

Diante disso, Schuwaber e Sutherland (2011) ponderam que o 

Scrum, conta com pessoas que são comprometidas, e é baseado na 

simplicidade, vez que seu foco encontra-se na realização ao invés de 

planejamentos e consequentemente, incentiva na participação do cliente e uso 

de feedbacks. A seguir vemos na Figura 4 as divisões e funções do Scrum. 
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Carvalho et al.

Quadro 1. Time: ações a serem tomadas.

1. Time 
(membros
do time)

1.1. Trabalham lado a lado. Este aspecto é importante para melhorar a comunicação e aumentar a 
sinergia no time.
1.2. Colaboram entre si para implementar os requisitos do backlog do Sprint.
1.3. Têm capacidade de desempenhar várias funções. Deve-se evitar uma superespecialização do 
time, de modo que um componente não saiba realizar a tarefa de outros.
1.4. Admitem quando têm problemas e pedem ajuda ao Scrum Master quando isto acontece.
1.5. Ajudam-se mutuamente. Eles precisam entender que as metas do projeto são todas coletivas: 
não há vitória ou derrota individual.
1.6. Aceitam responsabilidades e se comprometem. O time deve se autogerenciar, o que torna esta 
característica fundamental.
1.7. Não necessitam fazer hora extra sistematicamente, permitindo que tenham uma vida social 
agradável e menos estressante.

2. Scrum
Master

2.1. Todos os times têm um.
2.2. Trabalha ao lado de seu time e está presente quando solicitado.
2.3. Tem como prioridade máxima resolver os impedimentos da equipe (ele trabalha para resolver 
os itens do backlog dos impedimentos).

3. Dono do
produto
(Product 
owner)

3.1. Todos os times têm um. Está sempre disponível para o time tirar dúvidas quanto às regras de 
negócio.
3.2. Entende o produto e as necessidades do cliente (ou do público alvo do produto) a ponto de tirar 
dúvidas da equipe sobre seu funcionamento esperado em cada situação.
3.3. Entende o produto e as necessidades do cliente (ou do público alvo do produto) a ponto de 
saber quais são as funcionalidades prioritárias e, portanto, que devem ser implementadas primeiro.
3.4. Tem o poder de fazer o time trabalhar primeiramente para implementar as funcionalidades 
prioritárias.

4. Backlog do 
produto
(Product 
backlog)

4.1. O dono do produto tem total controle sobre o Backlog do Produto, podendo alterar prioridades 
e colocar novos itens.
4.2. Ele está facilmente acessível e visível para todo o time em qualquer momento.
4.3. Ele é atualizado após cada Sprint, durante a reunião de revisão do Sprint.
4.4. Contém somente funcionalidades do produto e nada mais. O Backlog do Produto não contém 
nenhuma tarefa para o time.
4.5. Cada funcionalidade do Backlog do Produto contém uma definição própria, de modo que não 
haverá dúvidas sobre considerá-la ou não implementada. 

5. Estimativas

5.1. O dono do produto recebe da equipe estimativas de quantidade de trabalho de cada 
funcionalidade.
5.2. O time tem liberdade de estimar e não sofre pressões externas para alterar estimativas. 
5.3. Todos os membros do time participam das estimativas.

6. Reunião de
planejamento 

do Sprint

6.1. Todos os membros do time participam dela.
6.2. Ela resulta em um plano do Sprint, com um Backlog do Sprint. Este Backlog do Sprint está 
corretamente priorizado de acordo com o dono do produto.
6.3. Todos os membros do time devem concordar que o planejamento ficou realista. Caso contrário, 
a reunião deve continuar até se chegar a um consenso. 
6.4. Todos os membros do time se comprometem com o planejado.

7. Sprint

7.1. O time entrega um produto (ou protótipo) funcionando no final de cada Sprint.
7.2. O time segue rigorosamente as prioridades do Backlog do Sprint.
7.3. O time age corretivamente quando está atrasado.
7.4. O time alerta o Scrum Master e o dono do produto quando há problemas.
7.5. O time sabe quando encontrar informações detalhadas que sejam úteis para implementar cada 
funcionalidade.
7.6. Os problemas são discutidos e resolvidos no momento em que ocorrem.
7.7. A duração de cada Sprint é sempre a mesma durante um projeto.
7.8. O intervalo entre dois Sprints é de, no máximo, um dia.
7.9. Todos os envolvidos (incluindo clientes e outros times de outros projetos da empresa) sabem 
sobre o Sprint, seus prazos e quais são seus produtos finais.
7.10. As funcionalidades que começam a ser implementadas num Sprint terminam no mesmo Sprint.

562 Gest. Prod., São Carlos, v. 19, n. 3, p. 557-573, 2012
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Figura 5: Quadro resumo sobre práticas do Scrum1 

 

3.2.2 Extreme Programming 

 

O Extreme Programming (XP), foi criado a partir de um projeto piloto 

na DaimerChrysler, em 1996 e proposto por Beck (2000), consistindo em uma 

disciplina de desenvolvimento de software que organiza as pessoas para 

produzir uma maior quantidade de software de forma mais produtiva.  

Para Bonato (2002) a XP é movida a valores como comunicação, 

simplicidade, feedback, coragem e respeito. Seu foco encontra-se no aspecto 

técnico, pois utiliza como método a programação em par, onde duas pessoas 

codificam juntas. A intenção é nivelar o conhecimento da equipe, incentivar o 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Retirado do artigo “Aplicação do método ágil scrum no desenvolvimento de produtos 
de software em uma pequena empresa de base tecnológica “(2012, p. 561-562). 

Aplicação do método ágil scrum no desenvolvimento...

60% do seu faturamento é destinado para P&D. 
Essas constantes atividades fizeram com que a 
empresa lançasse diversos produtos e serviços em 
tecnologia da informação. Todos os seus produtos 
foram desenvolvidos internamente e apresentam alto 
grau de inovação.

A B2ML pode ser considerada uma pequena 
empresa, já que seu faturamento anual é maior 
que R$ 240 mil e menor que R$ 2,4 milhões, de 
acordo com a lei complementar brasileira nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006), que 

do mesmo ano. A segunda, de dezembro a fevereiro 
de 2009. A iteração final, de março a maio de 2009. 
E a análise dos resultados foi de março a junho de 
2009. Cada iteração mencionada corresponde a um 
ciclo do método da pesquisa-ação.

A unidade de análise selecionada para este 
trabalho foi a B2ML Sistemas, uma empresa de 
tecnologia da informação que oferece soluções e 
serviços de tecnologia sob demanda para clientes 
de diversos setores de atividade. Ela é uma empresa 
focada na pesquisa e desenvolvimento. Cerca de 

8. Reunião
diária
(Daily
scrum)

8.1. Acontecem no mesmo lugar e horário todos os dias.
8.2. Começam e terminam pontualmente.
8.3. Todos os membros do time estão presentes.
8.4. Nela, todos os membros do time respondem às três perguntas: O que fiz ontem? O que farei 
hoje? O que está me impedindo de fazer o que é preciso?
8.5. Nela não acontecem interrupções.
8.6. O dono do produto a visita regularmente.
8.7. Os membros da equipe buscam as tarefas. Cada um decide que tarefa irá fazer. Não é o Scrum 
Master quem delega as atribuições.
8.8. Os membros da equipe cobram entre si a realização das tarefas.

9. Reunião
retrospectiva

9.1. Acontece no final de cada Sprint.
9.2. Todos os membros da equipe e o dono do produto participam.
9.3. Resulta em sugestões concretas de melhoria.
9.4. Algumas sugestões apontadas pela reunião retrospectiva são implementadas de fato.

10. Backlog de
impedimentos
(Impediment

backlog)

10.1. Todos os times têm um.
10.2. Está visível para todos. Além disso, qualquer membro do time pode inserir novos 
impedimentos a qualquer momento com facilidade.
10.3. Está sempre atualizado.
10.4. Tem itens priorizados. O Scrum Master tem o objetivo de resolvê-los, primeiramente pelos 
mais importantes.
10.5. Seus itens que não podem ser resolvidos pelo Scrum Master ou pela equipe são destinados 
para o dono do produto ou para a alta gerência da empresa. O time cobra diariamente pela 
resolução do problema.

11. Velocidade

11.1. A velocidade de desenvolvimento é mensurada.
11.2. A velocidade é utilizada para ações corretivas.
11.3. O registro da velocidade é utilizado para melhorar a estimativa da equipe em planejamentos 
posteriores.

12. Gráfico
burndown

12.1. O time tem um gráfico Burndown.
12.2. O gráfico Burndown é visível para toda a equipe.
12.3. O gráfico Burndown é atualizado, no mínimo, diariamente pelo Scrum Master. 
Preferencialmente, ele é atualizado logo após a implementação de uma funcionalidade.
12.4. O time age corretivamente caso o gráfico Burndown mostre que o desenvolvimento está fora 
do planejado.

13. Backlog
do sprint

13.1. Todos os times têm um.
13.2. É visível por toda a equipe.
13.3. É atualizado diariamente (e facilmente) por toda a equipe.
13.4. A estimativa de trabalho para as tarefas é atualizada diariamente.
13.5. Apesar do Backlog do Sprint conter funcionalidades e tarefas, elas são facilmente 
distinguíveis.
13.6. Nele estão bem claras quais tarefas foram originadas por cada funcionalidade.

Quadro 1. Continuação...

563
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trabalho da mesma, aumentar o foco, diminuir a incidência de erros devido à 

revisão de código constante e consequentemente aumentar a qualidade do 

código.  

Segundo Bonato (2002), a XP é organizada em torno de doze 

práticas: jogo do planejamento, programação em pares, testes, refactoring, 

design simples, propriedade coletiva do código, integração contínua, cliente no 

local, pequenos releases, semana de 40 horas, padrões de codificação e 

metáforas do sistema.  

Assim, Bonato(2002) ensina que no jogo do planejamento, faz-se um 

plano aproximado no início da interação, que vai sendo refinado à medida que 

o escopo fica mais claro. A programação em par representa dois 

desenvolvedores que trabalham juntos para que o código possa ser conhecido 

e revisto por mais de uma pessoa. Essa prática diminui a incidência de erros 

por diminuir a negligência e por haver em todas as decisões o envolvimento de 

pessoas que interagem a nível técnico entre si. 

Nesse diapasão, os testes de unidade são escritos pelos 

desenvolvedores antes de darem início ao código e os testes de aceitação são 

escritos pelo cliente, que verifica se o produto possui os requisitos e 

funcionalidades por ele especificados.2 

Ainda, para Bonato (2002), o refactoring é amplamente adotado pela 

prática XP, pois oferece robustez ao código sem impactar nas funcionalidades. 

Isso ajuda a amadurecer o trabalho dos desenvolvedores. 

A prática de design nos moldes do que preleciona Bonato (2002) é o 

mapeamento da estrutura do software que será produzido, pois tê-lo simples e 

funcionando é o suficiente para criar um sistema que rode todos os testes, 

possua poucas classes e não tenha código duplicado. A XP usa o termo 

“propriedade coletiva do código” para que todos os desenvolvedores tenham a 

liberdade de alterá-lo com o propósito de melhorá-lo, sendo responsáveis pelo 

código. 

Outra prática, segundo Bonato (2002) que auxilia bastante na 

produção de código com qualidade, é a de não realizar a integração somente 

ao final do projeto. O ideal é que a mesma seja contínua para evitar perda de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Idem op.cit 



28!
!

código por conta de impactos, para auxiliar nos testes e para não se ter um 

procedimento complexo. A comunicação entre o cliente e a equipe de 

desenvolvimento deve ser constante e transparente e os releases devem ser 

pequenos, para fornecer feedback do usuário o quanto antes. Por serem 

pequenos podem ser liberados com mais rapidez. 

A prática da semana de 40 horas é uma forma de se limitar os 

desenvolvedores a não fazer horas extras, pois o trabalho deve ser executado 

no tempo planejado. Caso contrário, acaba-se impactando a produtividade por 

haver desenvolvedores trabalhando em excesso. Com isso, adota-se padrões 

de codificação para auxiliar no refactoring, criar um código leve e fácil de ser 

entendido, além de facilitar a comunicação. E por último, Bonato (2002, p. 7) 

afirma que a prática das metáforas de sistema “mostram o modo como o 

sistema trabalha, onde cada parte do sistema se encaixa e qual a forma que 

devem ter”. 

Beck apud Ambler (2004), explica que o ciclo de vida de um projeto 

XP é dividido em cinco fases: fase de Exploração, fase de Planejamento, fase 

de Iterações para entrega, fase de Produção e a fase de Manutenção, 

conforme ilustra na Figura 6. 

 

 
Figura 6: Ciclo de vida XP 

Fonte: Ambler (2004, p. 184) 
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Na primeira delas, fase de exploração, os desenvolvedores 

conhecem o objetivo do cliente, estimam a quantidade de horas necessárias 

para realizar cada tarefa e preparam o ambiente de produção. 

Na fase de planejamento, o usuário junto com os desenvolvedores, 

especifica as estórias que serão construídas em determinada iteração. É nesse 

momento que são estimadas as horas que cada tarefa pode durar. 

Posteriormente, na fase de iterações para a entrega, são elaborados o design, 

os testes, a integração contínua e a programação em par. É então, a fase onde 

se concentra a maior parte do trabalho e deve ser bem planejada.  

Nos dizeres de Ambler (2004, p. 188) 

 
Você precisa passar pelo trabalho de identificação de tarefas 
para poder avaliar com precisão cada história de usuário. Após 
avaliar as novas histórias, e talvez revisitar as outras apenas 
por segurança, você pode descobrir que há histórias demais ou 
de menos para a iteração e precisará mover algumas para 
outras iterações.  
 

De acordo com Beck (2000), na fase de produção todas as iterações 

realizadas na versão anterior são colocadas em produção e novos testes são 

realizados. A fase de manutenção deve ser constante, pois enquanto o 

desenvolvedor produz o código deve-se preocupar em manter um sistema que 

funcione independentemente das novas versões que virão. Mais 

especificamente, nessa fase, faz-se o uso de refactoring e avaliam-se novas 

ferramentas para dar suporte ao sistema, caso seja necessário. 

Por isso, segundo Bonato (2002) a Extreme Programming é um 

método que se destina a melhorar a qualidade do software e a capacidade de 

resposta à evolução das exigências dos clientes. Tendo como objetivo levar as 

melhores práticas ao extremo onde o todo é maior que a soma de todas as 

partes. 

 

3.2.3 Test Driven Development 

 

Originado por Kent Beck (2002), o Test Driven Development (TDD) é 

procedente do método Extreme Programming, da Agile Alliance e de técnicas 
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gerais de desenvolvimento de software com qualidade e é um modelo de 

desenvolvimento de software ágil com propósito de antecipar a descoberta e 

correção de defeitos. 

Nos dizeres de Causevic, Sundmark, Punnekkat (2011, p.21) “Em 

TDD os desenvolvedores especificam e implementam o teste na forma de 

assertivas antes de escrever o código funcional”. Desta forma, pode-se 

compreender que o TDD funciona como um modelo de padronização na qual 

os desenvolvedores criam e executam casos de testes automatizados antes do 

desenvolvimento do software, repetidas vezes sempre que for necessário. 

Assim, a verdadeira qualidade é a prevenção de possíveis defeitos, caso 

contrário, os desenvolvedores desperdiçarão suas horas que poderiam ser em 

desenvolvimento e em melhorias, na investigação e correção de falhas.  

E quanto mais tarde descobertas, mais custosas são para o projeto. 

Pois segundo Koskela (2008. P. 104) “O TDD é uma prática de teste importante 

que visa aumentar a produtividade no desenvolvimento de produtos”.  

Conforme alude Astels (2003) o Test Driven Development é um estilo 

de desenvolvimento na qual um bom conjunto de teste de programadores deve 

ser mantido e nenhum código pode entrar em produção se não estiver coligado 

a um cenário de teste. 

O ciclo de desenvolvimento do TDD segundo Beck (2002) consiste 

em cinco fases, conforme ilustra a figura 6. A primeira é a de adicionar um teste 

para cada nova funcionalidade a ser iniciada, cria-se primeiro um teste que de 

início falhará por ainda não existir o código implementado para aquela função. 

A intenção é direcionar a atenção do desenvolvedor para os requisitos antes de 

focar na construção do código, sendo essa a principal finalidade do TDD: 

minimizar defeitos futuros que muitas vezes passam despercebidos e são 

coletados apenas pelo cliente. 

A segunda fase é a de execução dos testes e verificação de falhas. 

É o momento que o desenvolvedor tem para validar o funcionamento dos 

testes que foram criados e, a partir daí, avançar para a próxima fase, a da 

codificação. Nessa terceira fase, o desenvolvedor escreve o código pensando 

no que irá fazer tal funcionalidade passar em seu teste, sendo assim, não pode 

desenvolver nada que ainda não possua um teste criado. 



31!
!

Na quarta fase o desenvolvedor pode finalmente testar seu código e 

certificar que possui todos os requisitos esperados, tornando-o mais confiante. 

Não necessariamente o código escrito é o mais robusto. Dessa forma, na 

próxima fase, a de refatoração, pode-se modificá-lo para melhorar sua 

estrutura interna. O TDD garante ao desenvolvedor que esta refatoração pode 

ser realizada sem alterar as funcionalidades que o sistema precisa ter. E assim, 

o ciclo se repete. 

Diante disso, Beck (2003, p. 24) expõe que: “O TDD pode ser visto 

como um conjunto de iterações realizadas para se completar uma tarefa”.  

Podemos visualizar o ciclo supracitado na Figura 7 a seguir. 

 

 
Figura 7: Ciclo de Vida do TDD 

Fonte: TULIO, 2013. 

 

3.3 Comparativo entre metodologias estudadas 
 

As metodologias Scrum, Extreme Programming e Test Driven 

Development possuem semelhanças entre si, que permitem até mesmo que 

sejam utilizadas em conjunto pelos projetos de desenvolvimento de software. 

Prova de tal fato é o TDD ser derivado de XP, sendo uma das 

metodologias mais utilizadas pelas organizações. Igualmente, a associação 
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entre Scrum e XP é muito praticada e nos ensinamentos de Versionone (2012, 

p. 5) isso é possível porque a finalidade de cada uma delas é diferente das 

outras, se tornando então, complementares. 

Em conformidade com os ensinamento de Schwaber e Sutherland 

(2011), o Scrum tem como principais vantagens ser simples e fácil 

entendimento, auxiliar no acompanhamento das métricas de projeto e 

proporcionar previsibilidade para a equipe de desenvolvimento e para o cliente. 

Além disso, é bastante flexível e conta com a participação constante deste 

último. 

Como desvantagens, o Scrum apresenta uma dificuldade em ser 

empregado e por isso demanda um gestor dedicado, presente, atento aos 

acontecimentos do projeto e que saiba implanta-lo efetivamente. Ademais, 

todos dentro do projeto ou organização precisam ser comprometidos com as 

práticas necessárias, cuja finalidade é a obtenção de sucesso no projeto. Por 

ser voltado ao gerenciamento, pode fazer-se necessário um papel que 

sincronize o time em relação às decisões técnicas. 

De acordo com Bonato (2002), o XP tem como principais vantagens 

o aumento da confiabilidade do sistema, alta produção de código, código de 

qualidade, constantes feedbacks e refactoring. Além disso, possui baixa 

sobrecarga, testes frequentes na maioria das fases do seu ciclo e produção 

rápida de protótipos. 

Outra vantagem, segundo Spínola (2010) é que a XP possui um 

papel definido para o analista de teste, que tem a função de resguardar o 

sistema, garantir a qualidade e realizar testes com a visão do usuário e não 

uma visão contaminada como a do desenvolvedor. 

Como desvantagens, segundo Paulk (2001) a XP não possui 

planejamento vigiado e, além disso, essa metodologia não é eficaz em projetos 

de grande escala, pois possuem tipicamente até dez programadores. 

Outras limitações de XP encontram-se no fato de poder ser utilizado 

em casos em que a tecnologia necessária para o desenvolvimento do software 

é complexa, pois neste caso torna-se muito complicado escrever casos de 

teste. E caso o cliente não possa acompanhar o projeto de perto para dar os 

retornos necessários à equipe de desenvolvimento, segundo Bonato (2002), o 
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XP não se torna efetivo, pois demanda desse a disposição para esclarecer 

dúvidas em geral. 

Para Ambler (2004) os membros de equipes XP devem saber 

quando a documentação é requerida e que podem agir de acordo. Assim, a 

equipe deve ter controle sobre seu próprio destino. 

O TDD, por sua vez, tem como principais vantagens o oferecimento 

ao desenvolvedor de segurança e confiança no que está sendo realizado.  

Para Koskela (2008) isso proporciona aumento da produtividade e 

consequentemente, por estar produzindo o que o cliente espera, acaba 

atendendo às suas necessidades e satisfazendo o usuário.  

Outro aspecto vantajoso comentado por Beck (2002) é que utiliza 

bastante a prática de remodelagem de código (refactoring), proporcionando 

constantes melhoras no código sem alterar sua funcionalidade. 

Com isso, produtos que, ao serem finalizados, atendem às 

expectativas do usuário, representam para as organizações credibilidade no 

mercado competitivo e abrem portas para novas demandas com este e com 

novos clientes. 

Contudo, o TDD apresenta limitações que demanda suporte 

gerencial capaz de atender seu propósito, pois caso contrário, será visto como 

desperdício de tempo. Além disso, é considerado um novo paradigma, que 

muda totalmente a forma de construir do desenvolvedor, que muitas vezes se 

torna resistente a tais mudanças.  

Outro fato, também preocupante, de acordo com Grupo Mobilidade 

(2012) é que o mesmo desenvolvedor que escreve um código, na maioria das 

vezes é o mesmo que criará o teste unitário dessa mesma funcionalidade, com 

isso, alguns parâmetros podem passar despercebidos. 

Nesse contexto, muitas vezes os testes de aceitação e de integração 

são esquecidos ou deixados de lado. Diante disso, Schwaber e Sutherland 

(2011) enfatizam que se o projeto em que se atua é complexo e imprevisível e 

ainda necessita de gerenciamento de software, a metodologia que supre essa 

necessidade é o Scrum. 

Segundo Bonato (2002) a XP é muito utilizada pela necessidade de 

um código seguro em sistemas robustos. Por exemplo, é adequado a sistemas 
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orientados a objetos, projetos que possuam requisitos vagos ou que estão em 

constante mudança e ainda para equipes de no máximo doze pessoas. 

Diante do exposto, pode-se inferir que TDD é indicado para todos os 

projetos, principalmente aqueles que têm como objetivo aumentar a qualidade 

do software e as qualidades técnicas do programador. Porém, para que seja 

efetivo, é melhor ser implantado em projetos que não tenham grandes 

demandas para curtos prazos, pois a prática do TDD ainda é muito complexa 

ao olhar dos desenvolvedores e por isso é preciso tempo para aquisição de 

experiência, caso contrário, resultará atrasos no projeto.  

Todas estas metodologias demandam mudança cultural dentro das 

organizações e é preciso ter alguém experiente e com entendimento da 

aplicabilidade de alguma delas para que se torne efetivo, se torne uma nova 

forma de pensar para todos os envolvidos e agregue valor tanto para a 

empresa solicitante quanto para a empresa fornecedora.  

Para exemplificar as diferenças citadas observa-se a tabela da 

Figura 8 a seguir. 
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Figura 8: Tabela comparativa dos métodos Tradicionais e Ágeis 

 

3.4 Características de um ciclo de vida de um projeto 
 

Como todo projeto, a comprovação dos requisitos é necessária 

mesmo nos casos em que a quantidade não seja abundante, pois serve como 
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orientação para a escrita do código aos programadores e como base de 

conhecimento para toda a equipe e para os próprios usuários.  

Além disso, a documentação é um recurso para o planejamento de 

testes e para comprovação do que não foi especificado, para os casos em que 

o cliente recorra a alguma funcionalidade não existente atribuindo-a como um 

defeito.  

Segundo Ambler (2004) a documentação é um artefato externo ao 

código que tem como objetivo transferir os requisitos do negócio e informações 

gerais importantes para o projeto de modo persistente.  É um artefato com 

finalidade de repassar informações importantes aos stakeholders de um projeto 

e que devem ser confiáveis e atualizadas sempre que uma regra é modificada. 

A documentação na XP de acordo com Bonato (2002) é feita através 

de user stories, pequenas descrições que descrevem uma funcionalidade do 

ponto de vista do usuário, focando nas reais necessidades.  Para ser rápida e 

clara, pode utilizar as palavras “como”, “quero” e “para”, exemplo: eu como 

usuário, quero uma funcionalidade, para obter um resultado.  

Além disso, na XP são realizadas documentações de código-fonte 

ou também conhecidas como documentação técnica, um guia na atividade de 

desenvolvimento e análise de código. 

A documentação no Scrum segundo Ken Schuwaber e Jeff 

Sutherland (2011) é construída através de uma listagem das funcionalidades 

distribuídas ordenadamente de acordo com seu valor para o negócio, risco, 

prioridade e necessidade, onde essa dá origem ao product backlog.  

A documentação no TDD segundo Beck (2002) é realizada a partir 

da documentação de código, pois foi identificada sua grande utilidade para a 

criação das próprias especificações sobre o comportamento esperado no 

sistema. 

No TDD é conhecida como documentação ativa, segundo Beck 

(2002), por ser um artefato por onde podem ser extraídos os requisitos de 

software capturados nas funcionalidades existentes e documentadas em 

código. Por isso diz que a documentação é feita durante a codificação, que 

passa por constantes atualizações já que são alteradas várias vezes. Do 
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mesmo modo, utiliza-se a prática de documentação de evidências, que 

descreve e representa em tela o funcionamento do sistema. 

A escolha das outras áreas foi baseada em quatro disciplinas do 

Rational Unified Process (RUP). O RUP segundo Kruchten (2003) é um 

processo de engenharia de software criado para oferecer um conjunto de 

melhores práticas para desenvolvimento de software e adaptá-las às 

necessidades dos negócios de um projeto. Dessa forma, oferece uma boa 

estrutura para o ciclo de vida de um projeto através de práticas que foram 

testadas e comprovadas por clientes e continuam a evoluir. 

Alguns dos princípios do RUP segundo a IBM Rational Unified 

Process (2008) são a adaptação do processo, a promoção e transformação 

organizacional, obtenção da colaboração entre equipes, focalização na 

qualidade, exposição dos valores para os clientes de forma iterativa, guia as 

funções dos papéis dentro de um projeto e gerenciamento dos requisitos e 

mudanças.  

Baseado em disciplinas que atribuem tarefas e responsabilidades 

dentro de uma organização que desenvolve software, optou-se pela escolha 

das disciplinas de Requisitos, Análise e Design (arquitetura), Implementação e 

Testes. 

A disciplina de Requisitos, segundo a Rational Corporation (2001) 

tem como objetivo realizar a engenharia dos requisitos do negócio, 

identificando juntamente com os clientes as necessidades do projeto, o 

comportamento esperado do sistema e a definição da interface. Devem ser 

repassados para a equipe de desenvolvimento de forma clara para facilitar a 

compreensão dos requisitos e para que o conhecimento das regras seja o 

mesmo para todos desenvolvedores, de forma a não abrir margem ao 

desenvolvimento que não foi proposto e ocorrer uma reiteração do construído.  

Na XP a definição dos requisitos é feita a partir da escrita das user 

stories pelo próprio cliente, que segundo Beck (2000) são descrições breves, 

mas diretas, a respeito das funcionalidades do sistema.  

No Scrum, segundo Schwaber e Beeble (2002), os requisitos que já 

são conhecidos, são listados e reunidos por prioridade, originando o Product 
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Backlog. Neles, contém a descrição do requisito, o desenvolvedor responsável 

e o esforço estimado em horas e em complexidade.  

No TDD os requisitos passam por um processo de avaliação pelos 

desenvolvedores, para em seguida serem listados e priorizados de acordo com 

a dependência entre os códigos e documentados no planejamento de testes, 

onde também são definidas as estimativas. 

A disciplina de Análise e Projeto, de acordo com a Rational 

Corporation, (2001) tem como objetivo a elaboração de uma arquitetura robusta 

para o sistema, adaptando o projeto à realidade do ambiente de 

desenvolvimento. Esse projeto é produzido de forma detalhada e é baseado 

nos requisitos especificados pelo cliente. 

No Scrum, segundo Schwaber e Beeble (2002), o projeto geral da 

arquitetura do sistema é baseado nos requisitos presentes no Product Backlog, 

diferentemente da XP, que segundo Beck (2000), o desenho da arquitetura é 

realizado paralelo à descrição das estórias de usuário. O TDD não possui 

nenhuma regra específica para a elaboração da arquitetura, mas uma das 

alternativas pode ser a utilização de um diagrama para representá-la. 

O propósito da disciplina de Implementação para Ambler (2004, p. 

232) é “escrever e inicialmente testar seu software e integrar os resultados de 

cada desenvolvedor em um sistema executável”. 

Na XP segundo Beck (2000) ao começar uma iteração são definidas 

as user stories que serão desenvolvidas, processo que ocorre diretamente com 

a participação do cliente. 

No Scrum, segundo Schwaber e Sutherland (2011) os requisitos que 

devem ser desenvolvidos em cada Sprint são definidos a partir da lista de 

requisitos presentes no Product Backlog. E é durante a reunião de 

planejamento da Sprint que ocorre a atribuição dos requisitos, dando origem ao 

Sprint Backlog, de acordo com a prioridade do negócio. 

Segundo Beck (2002), no TDD os requisitos depois de reunidos por 

prioridade, relevância e dependência, originam o conjunto de itens que serão 

desenvolvidos durante uma iteração. 

Na disciplina de teste, segundo Ambler (2004) é verificada e validada 

a qualidade e a correção do sistema. São as atividades de teste de sistema de 
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software, os testes de unidade e de integração, como os de usabilidade e de 

aceitação do usuário. Assim, (2004, p. 232) tem o “objetivo assegurar que os 

defeitos sejam identificados e tratados apropriadamente antes de o sistema ser 

distribuído”.  

A validação dos requisitos na XP, ocorre através da execução dos 

testes de aceitação e dos testes de unidade. De acordo com Beck (2000), os 

programadores escrevem os testes de unidade e os clientes os testes de 

aceitação. São escritos antes da codificação para depois serem executados. 

No Scrum, segundo Schwaber e Beeble (2002) a atividade de validação dos 

itens do Sprint Backlog é realizada ao final da Sprint. 

Diante do exposto, conclui-se que os testes no TDD, conforme 

expõe Beck (2002) são escritos no código pelos próprios desenvolvedores, 

antes de escreverem o código funcional, e executados pelos mesmos em 

seguida, com o propósito de assegurar a confiabilidade do sistema e diminuir 

horas em correções.  
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4 MANIFESTO ÁGIL NA GESTÃO DE PROJETO DE SOFTWARE 
 
As metodologias ágeis são diferentes das metodologias tradicionais, 

principalmente da maneira na qual gerenciam as variáveis de controle. O 

tradicional método considera fixos o escopo, o custo e o prazo, sendo a 

qualidade variável. Já nas metodologias ágeis são considerados fixos a 

qualidade, o custo e o prazo, sendo variável somente o escopo. 
Anteriormente, se definiam um escopo impecável para possibilitar a 

determinação de um prazo e de custo estimado. Segundo Cockburn (2002) a 

única variável de controle que fica aberta (flexível) nesse método, é a 

qualidade. 

Ao se observar a estrutura do método ágil, percebe-se que o mesmo 

estabelece o prazo, o custo e as metas de qualidade, deixando o escopo em 

aberto. Dessa forma, a equipe de produção se concentra no contato com o 

cliente e prioriza quais requisitos do software será desenvolvido.  

Segundo Cockburn & Highsmith (2001) as prioridades do cliente 

podem ser alteradas durante o desenvolvimento do escopo, garantindo dessa 

forma dois resultados bem diferentes em cada uma das metodologias. 

As metodologias tradicionais, nos dizeres de Cockburn & Highsmith 

(2001) levam a produção de softwares que atendem todos os requisitos do 

cliente e, em grande parte das vezes, com atrasos nas datas, acarretando, da 

mesma maneira, aumento consideráveis nos custos inicialmente previstos, 

produzindo softwares complexos e em sua grande maioria inadequados às 

necessidades dos usuários.  

Diante disso, quando leva-se em conta as entregas breves e 

continuas do Ágil, a qualidade torna-se garantida no momento em que a cada 

entrega o cliente avalia e reavalia suas prioridades, incluindo algumas e 

excluindo outras. Com a experimentação e utilização do cliente durante toda a 

produção, o software entregue é mais adequado às necessidades do usuário e 

não existem tantos problemas para entendimento. 

Em síntese, conclui-se que na metodologia ágil acontece o 

aprendizado e a adaptação a cada novo conceito de prioridades. Cada entrega 

gera um feedback e as correções são feitas gradativamente e continuamente, 
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sendo essa a essência ágil. Fatores que influenciam com frequência o sucesso 

de projetos de software, principalmente porque na maioria das vezes o cliente 

não faz ideia da complexidade do desenvolvimento do software e os seus 

desenvolvedores não esclarecem essa informação. 

A Figura 9, a seguir, mostra as principais palavras chave do Agile, foi 

aplicada na camisa dos voluntários no Agile Brazil 2013, realizado em Brasília. 

 

 

Figura 9: Palavras-chave para o Ágil 

Fonte: Agile Brasil 2013. 
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5 DIFICULDADES ENCONTRADAS 
 

Sempre quando ocorrem mudanças em uma empresa, seja de 

pequeno, médio ou grande porte, corre-se riscos de erros, tropeços e 

insucessos. Precipuamente, o medo de que estes riscos ocorram é o que mais 

atrasa e evita que algumas empresas, sejam elas pioneiras e se arrisquem em 

uma mudança quase radical ou não. Toda empresa indiferente do ramo de 

negócios tem pessoas envolvidas em seus projetos, pois as pessoas são 

fundamentais para existência do mesmo, tanto no que diz respeito à oferta 

quanto para a demanda do produto.  

Profissionais menos maduros costumam temer mais a mudança, sair 

do tradicional, partirem para uma área que ainda não dominam e entrarem em 

uma nova técnica de desenvolvimento que possuem ínfimo conhecimento. 

Doutro lado, os profissionais mais experientes enxergam falhas e erros na 

metodologia tradicional e tendem a aceitar a mudança, por possuírem uma 

melhor concepção das possibilidades. 

Algumas empresas começam utilizando algumas práticas ágeis, 

incluindo em seus projetos o que julgam ser útil e necessário ao seu método de 

desenvolvimento atual. 

A mudança gradativa é interessante, uma vez que evitar desagrados 

entre times e pessoas. Inserir praticas diferentes pode corroborar, em momento 

posterior, a uma aceitação completa sem desgastes pessoais. Em 

contrapartida, desencadeia uma demora considerável no alcance de resultados 

esperados. Por isso, importante a preparação do profissional para a mudança, 

fazendo com que ele entenda de forma completa o conceito, metodologias, 

objetivos e conhecimento técnicos capazes de diminuir as chances de 

fracasso. 

Kurt (1951) nos apresenta, também, uma visão muito interessante, 

onde o comportamento muda através de um processo constituído de três 

passos: 

• Descongelamento: este passo consiste em reduzir as forças que 

representam o status quo. O descongelamento pode ser realizado mostrando 

às pessoas as discrepâncias entre comportamentos atuais e comportamentos 
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desejados. Pode ser difícil para as mesmas rejeitarem comportamentos 

antigos, devido à crença e atitudes positivas que elas associaram com aqueles. 

• Mudança: mudança implica em desenvolver novos 

comportamentos, valores e atitudes através de mudanças em processos e 

estruturas organizacionais. Isso muda o comportamento dos indivíduos para 

um novo nível. Eles começam experimentando novos comportamentos com a 

esperança de que esses aumentem suas eficiências. 

• Recongelamento: este passo estabiliza o indivíduo ou 

organização em um novo estado de equilíbrio. Neste estado, as pessoas veem 

seus novos comportamentos como parte delas mesmas. O recongelamento 

pode ser realizado através do uso de mecanismos de suporte e reforços 

positivos que sustentarão o novo estado, como cultura organizacional, políticas 

e normas. 

 

5.1 Dificuldades da diretoria (alta gestão) 
 
A seguir serão demonstrados os principais focos de dificuldade na 

implantação, total, parcial ou de tarefas citados na maioria dos exemplos e 

pesquisas referidas. 

A primeira dificuldade encontra-se na mudança de gestão na alta 

gerência das empresas. Segundo Denning (2012)3, colunista da Forbes, na 

última década, aconteceram mudanças consideráveis na área de gestão, que 

acarretaram em uma maneira de trabalhar de forma disciplinada e continua, 

contradizendo métodos tradicionais. Assim, como essa mudança foi decorrente 

das linhas de produção e não diretamente de acadêmicos da área ou grandes 

executivos, levaram um tempo para serem consideradas uma boa opção. 

Inicialmente, a falta de material disponível para entendimento teórico 

dessa nova metodologia, gerava, por ignorância, uma maior resistência na 

aplicação do Ágil. 

A percepção de perda de parte do controle no projeto e na equipe 

com a nova metodologia, acarreta, de igual maneira, dúvida sobre a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 http://www.forbes.com/sites/stevedenning/#4e557c2363f7, acesso em outubro, 2015. 
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implantação. A alta gerência cedeu, conforme percebiam as falhas e grandes 

danos causados pelas práticas de gestão tradicionais e lhes foram 

apresentadas aplicações em situações reais.  

Baseado em suas discussões ao longo das publicações feitas sobre 

o assunto, Denning (2012) escreveu as dez objeções e as respostas chaves 

para cada pensamento: 

 
1. "O Agile é apenas para as estrelas" 
Ao ser confrontado com a escolha entre o alto desempenho e a 
mediocridade, a gerência tradicional escolhe a segunda. 
2. "O Agile não se enquadra em nossa cultura organizacional" 
No mercado dos dias atuais, ou as empresas mudam sua 
cultura ou morrem. A cultura das empresas deve ser ágil. 
3. "O Agile apenas funciona para pequenos projetos, os nossos 
são grandes" 
Já existem soluções óbvias para se lidar com projetos grandes, 
dividindo-se o trabalho em um número de subprojetos 
relativamente menores e independentes em que cada parte 
pode ser implementada por uma equipe ágil. 
4. "O Agile requer que as equipes estejam no mesmo lugar, 
mas as nossas são distribuídas" 
Apesar de ser verdade que ter as equipes no mesmo local é o 
ideal, caso estejam distribuídas, pode-se usar tecnologias para 
manter a comunicação aberta e contínua. 
5. "O Agile é fraco em processos gerenciais" 
A não ser que você escolha uma metodologia ágil que já 
atenda a todos os processos necessários, é importante juntá-la 
com outra que supra os processos não cobertos. 
6. "O sistema de recompensas individuais de nossa empresa 
não se encaixa no Agile" 
É o sistema de recompensas que está errado, não o Agile. 
Mude o sistema. 
7. "O Agile é algo passageiro" 
Não se trata de uma solução para todos os problemas... O 
Agile é a solução para um problema particular, ou seja, a 
reaproximação de uma execução disciplinada com a 
criatividade e a inovação. 
8. "Há ideias melhores que o Agile" 
Em vez de entrar nessa briga, prefira buscar os aspectos 
comuns entre estes movimentos e junte forças para obter um 
resultado mais efetivo. 
9. "Nada de novo aqui" 
Todos os componentes individuais do Agile já existem há 
algum tempo. O que é novo é juntar todos estes elementos de 
uma maneira coerente e integrada. 
10. "Não é uma comparação justa?" 
Introduzir Agile (de verdade) significa expor todos os truques 
encobertos que os gerentes, em hierarquias tradicionais, 
utilizam sobre seus subordinados para manter o poder.  
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 Conforme visto, gerentes sempre encontram uma razão para não 

implantar ágil em seus projetos. Quase sempre existe uma solução, mesmo 

que não seja integral de implantação. Essa resistência tem ficado menor de 

acordo com que exemplos de sucesso de outras empresas que arriscaram 

começam a surgir no mercado.  

 

5.2 Dificuldades da equipe 
 
Conforme exposto outrora, lidar com projetos significa lidar com 

pessoas e estas têm diversas características, hábitos e culturas que não são 

facilmente substituídas ou adaptadas. 

Para passar a gestão de projeto da tradicional para uma nova, 

pessoas resistem por ignorância do novo e por medo.  

Segundo Marcelo Barros (2014). “Mudar a forma como aprendemos 

que as coisas funcionam é algo que demanda muito da nossa psique. 

Sobretudo quando falamos em metodologias ágeis, onde temos que abrir mão 

do nosso bem mais precioso: o controle “. 

A falta de conhecimento e capacitação da equipe gera de imediato 

uma resistência a mudança. Profissionais quererem se manter numa zona de 

conforto, por sempre terem feito de uma forma, e achar difícil se adequar ao 

novo, de acordo com Alessandro Chaves(2012). 

 

5.2.1 Melhorar e aumentar comunicação e proximidade da equipe 
 
O melhoramento, o aumento da comunicação e proximidade dos 

membros de um equipe é medida total no dia a dia da equipe, a começar pelas 

reuniões diárias, onde cada um expõe o que fez e o está desenvolvendo. Essa 

nova interação é considerada invasiva e chata por muitos membros de equipes, 

relata Thais Cristina (2012).  

Em uma equipe multidisciplinar, onde todo mundo faz de tudo para o 

bom desenrolar da Sprint, saber administrar a autogestão e autossuficiência da 

equipe é bastante complexo, uma vez que sempre haverá alguém no comando. 
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O receio de apresentar soluções para os problemas de projeto sem a presença 

de uma alta gestão encontrar-se-á presente por todo o tempo, de acordo com 

relatos de Jefferson Fermino(2012). 

 

5.2.2 Gerente de projeto muda totalmente de papel(SM) 
 
A possibilidade de o gerente de projeto assumir o papel de Scrum 

Master, segundo o SM, Bernardo Chaves(2012), é uma possibilidade 

complexa, uma vez que não é simplesmente uma mudança de título, mas sim 

uma mudança radical de postura.  

Isso decorre do fato de que ao invés de assistir o desenrolar do 

projeto, o SM participa intensamente de cada desenvolvimento, cada tarefa. E 

por isso, torna-se o responsável por solucionar travamentos eventuais e cobrar 

do cliente e alta gestão, soluções que não cabem à equipe.  

Assim, o SM não tem a responsabilidade de designar tarefas ao 

time, pois o próprio time se encarrega disso, de forma que aquele é 

responsável por acompanhar o burndown das tarefas, e manter os quadros 

atualizados. 

 

5.3 Dificuldade em trabalhar junto o cliente durante toda a produção 
 
O Product owner está acostumado a definir escopo e esperar o 

produto ser entregue. No método ágil, por sua vez, o cliente precisa estar 

sempre presente para avaliar, acompanhar e questionar desenvolvimento do 

projeto.  

A equipe tão somente com a delegação de tarefas a serem 

realizadas, contudo, também sofrem com essa necessidade de contato direto e 

constante com o cliente.  

Por tal fato, segundo Marcus Motta(2012), torna-se de suma 

importância análises de requisitos e aprovação de histórias (tarefas) antes de 

serem executadas, o que garante que a produção não conterá erros e que o 

produto final seja entregue exatamente do modo que o usuário necessita. 
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5.4 Dificuldades em cada variável de controle 
 
As dificuldades não se limitam as pessoas, pois a mudança de cada 

uma das variáveis de controle não é de fácil adequação. 

As dificuldades mais comuns podem ser classificadas como:  

5.4.1 No escopo 

!

Nos dizeres de Pressman (2006) a tratativa que envolve a 

negociação de escopo é um ponto central nas dificuldades enfrentadas na 

rotina dos projetos de empresas desenvolvedoras de software. 

Assim, a dificuldade de definição de um escopo preciso é o fator de 

maior influência na definição de prazo e custo exatos, em contratos de 

desenvolvimento de software. 

No método tradicional, esse escopo sofre diferentes interpretações 

de uma pessoa pra outra, podendo ser produzido um software diferente do que 

foi pedido pelo cliente, ocasionando erros e correções durante todo o 

desenvolvimento do projeto, o que pode desencadear renegociações que 

desgastam a alta gerência e precipuamente, o cliente, fator desfavorável aos 

negócios.  

Diante disso, quando o escopo é totalmente definido, encontra-se 

presente o compromisso de ambas as partes, que contudo, não pode ser tido 

como uma garantia absoluta de o pedido confeccionado encontra-se nos 

moldes do solicitado. 

Por tal fato para Cohen, Lindvall e Costa (2004), os Métodos Ágeis, 

MA, prezam pelo mínimo de documentação, o que por vezes, torna-se um 

argumento como barreira à sua adoção, que pode originar-se da resistência 

das empresas desenvolvedoras de software, que buscam meios facilitados ao 

atendimento da necessidade do cliente. Contudo, quando se trata de escopo, 

mesmo os MA tem sua forma de registrar os resultados das rodadas de 

negociações, embora sejam encarados com mais flexibilidade  
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A adoção da metodologia ágil, ocasiona toda essa mudança com o 

fito de facilitar tanto pro lado do cliente, quanto dos desenvolvedores, gerando 

por consequência, menos papelada.  

O que se verifica é que nas duas metodologias é possível alterar o 

escopo durante o processo, porém, na Ágil isso acontece de forma mais rápida 

e fácil, sem necessitar de muito esforço.  

Considerando-se que é quase impossível um projeto de software 

iniciar e terminar sem mudar suas prioridades no decorrer do desenvolvimento, 

a proximidade do cliente a cada movimento do projeto garante que mudanças 

sejam feitas sem muito desgaste e gerando, assim, um valor maior no 

resultado final. 

 

5.4.2 No prazo 
 
De acordo com Sommerville (2007), na dinâmica constante de 

evolução nas exigências por competitividade, é fundamental que produtos de 

software sejam desenvolvidos de forma mais acelerada, com o intuito de 

aproveitar as oportunidades de forma acentuada. 

O prazo é estipulado pela equipe de acordo com o número de 

Sprints e grau de dificuldade de cada tarefa. No caso tradicional, esse varia de 

acordo com o escopo, e a entrega é realizada no final. No Ágil, por sua vez, o 

prazo é igualmente baseado no escopo, mas são feitas entregas durante todo o 

tempo de produção do software. 

Assim, caso ocorra imprevistos e atrasos, o cliente ainda terá uma 

versão parcial do software solicitado. 

Importante destacar que em ambos os casos, existe a grande 

preocupação do cumprimento de prazo, entrega, mudanças e escopo do que 

foi combinado e vendido. 
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5.4.3 No custo 
 
Para Boehm (2003) o gerenciamento mal feito pode influenciar os 

custos de um projeto de software de forma mais rápida que qualquer outro 

fator.  

Por isso, calcular um retorno de investimento é de suma importância 

cabendo aos gerentes o acompanhamento de cada etapa. Com isso a cada 

entrega, poder-se-á verificar se o tempo mantem consonância com o 

planejado.  

Se houver uma discrepância do planejado, uma renegociação pode 

ser feita antes do final do projeto, o que na gestão ágil é perceptível desde o 

início do desenvolvimento do escopo e como o cliente encontrar-se-á por 

dentro do projeto visualizará sem dificuldade a necessidade de renegociar 

quando for preciso. 

 

5.4.4 Na qualidade 
 
Para PMI (2009) e Sommerville (2007) existem esforços a fim de 

oferecer um equilíbrio entre a qualidade, requisitos de software, produção e 

entregas rápidas, sendo uma tarefa difícil e talvez a mais desafiadora no 

contexto dos projetos de software. 

Para garantir qualidade simultaneamente com garantia de tempo e 

de custos atrativos surge o desafio da qualidade. 

Empresas tem resistido a investir em contratações de pessoas mais 

capacitadas e a falta de foco em uma seleção mais precisa de pessoal, pois 

não havendo a procura por fatores como competência e liderança, a qualidade 

desejada pode não ser atingida.  

Diante disso, em todo tipo de gestão, mister que a qualidade seja 

foco desde a definição do escopo, até passar pelos testes de implementação e 

no fim testes de validação pelo cliente. 

Ademais, faltando tais requisitos, a quantidade de verificações e 

acompanhamento de perto do cliente são estranhados pela equipe. Por isso, a 
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aprovação de tarefas até a validação feita a cada entrega pelo cliente, em 

muitos casos é considerada invasiva e complicada pelo time, o que faz com 

que durante todo o processo o gerente de projeto faca acompanhamento, de 

modo a garantir que nada tenha passado pelos desenvolvedores e testes de 

implementação.  
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6 RELATOS DE IMPLANTAÇÃO 
 

 
6.1 Retirado da pesquisa “Processos Ágeis “ 

 

Segundo o estudo de caso realizado no Banco Central do Brasil 

(MELO e FERREIRA, 2010), a implantação de processos ágeis pode 

solucionar questões que não são abordadas pelas metodologias tradicionais. A 

empresa utilizava um processo derivado do Rational Unified Process (RUP), 

um processo iterativo, mas robusto.  

A mesma planejou dois projetos pilotos com duas equipes contendo 

7 e 6 pessoas respectivamente, sendo que a maioria dos desenvolvedores 

possuíam experiência de 2 ou mais anos na área de desenvolvimento, mas 

poucos conheciam as metodologias a serem utilizadas ou sobre os conceitos 

de processos ágeis.  

No início do primeiro projeto, foram apresentados os conceitos sobre 

métodos ágeis e as metodologias Scrum e XP, para familiarização da equipe. 

Segundo o relato (MELO e FERREIRA, 2010), as equipes 

compreenderam e aplicaram facilmente as práticas de pares e de equipes do 

XP, sendo que a programação em pares foi de fácil compreensão e absorção 

pela equipe e a prática a “metáfora” a mais complexa de ser interpretada.  

Pode-se destacar que a prática de execução de testes pelo cliente 

bem como as entregas curtas, apesar de bem compreendidas, não foram de 

fácil aplicação devido a cultura do cliente. Mesmo que as entregas agregassem 

funcionalidades de certo valor, a organização não tinha o costume de receber 

soluções inacabadas.  

A equipe, por sua vez, relata que houve um ganho em relação a 

rapidez no aprendizado de tecnologias, conceitos e padrões, de modo que a 

produtividade foi medida nos dois projetos pilotos utilizando a medicado por 

pontos de função e horas gastas nos mesmos. No primeiro, houve um ganho 

de mais de 8% e no segundo mais de 30% em relação a média da 

organização, uma vez que o primeiro era mais complexo e a curva de 
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aprendizado maior, pois sendo a primeira vez que se utilizou de processos 

ágeis, possibilitando ao segundo, o aprendizado com os erros do primeiro.  

Os clientes puderam comparar os resultados obtidos com suas 

experiências passadas quando utilizava, de metodologias tradicionais. Através 

disso, acarretou-se uma nítida satisfação desses, pois tornou-se possível a 

observação de benefícios como redução no prazo de entrega, facilidade de 

alterações, entendimento aprimorado de custos e maior segurança quanto aos 

testes realizados. 

Diante de tudo exposto, pode-se depreender que a implantação de 

qualquer metodologia em uma organização é um processo lento, complexo e 

exige mudanças na cultura organizacional da empresa. Por isso, dois pilotos 

foram insuficientes para a mudança, contudo, os ganhos com produtividade e 

satisfação do cliente compensaram o empreendimento, de modo que pode-se 

observar que os custos e obstáculos, favorecem à implementação. 

 

 
6.2  ”Gestão de Projeto com Scrum: Um Estudo de Caso”  

 

Resultados práticos do estudo realizado: 

... Resultados Práticos do Uso do Scrum 4.1. Desempenho dos 

Integrantes  

Os resultados forma satisfatórios, obteve um satisfação por todos os 

integrantes do projeto na aplicabilidade do Sérum. O projeto foi entregue dentro 

do prazo e do orçamento melhor do que os previstos.  

Constatou-se uma maior participação do cliente no processo de 

desenvolvimento do software proporcionando um acompanhamento em alto 

nível do andamento das atividades realizadas. Além disso, observou-se a 

satisfação do cliente na solicitação das modificações dentro de prazo hábil para 

realizá-las, além do recebimento de funcionalidades totalmente implementadas 

no final das Sprints. Um fator característico do Sérum que apresentou-se 

satisfatório para o cliente trata-se do tempo fixo estimado para as Sprints.  
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A equipe evoluiu profissionalmente se tornando mais segura com 

relação à capacidade de estimativa e autogerenciamento, descartando a 

necessidade de atribuição de tarefas pelo gerente. Esse crescimento foi 

gradativo no decorrer das Sprints. Aumentou também a segurança no que 

estava desenvolvendo e no conhecimento dos requisitos. Isto proporcionou um 

menor retrabalho por não desperdiçar tempo no desenvolvimento de requisito 

confuso. O aumento da segurança aumentou o comprometimento e o foco com 

o projeto. Além do mais, a equipe, depois de experimentar o Sérum, quer 

sempre que possível, seguir esta prática nos novos projetos.  

O gerente apontou a facilidade em solucionar os impedimentos do 

projeto, haja vista que os mesmos eram identificados precocemente e não 

apresentava impactos nas demais atividades. Todos os integrantes tinham 

conhecimento do impedimento e através de uma ação em conjunto o 

impedimento era solucionado o mais rápido possível. Além disso, o gerente 

relatou a facilidade de extrair informações gerenciais do projeto através dos 

quadros adotados pela metodologia ágil, pois conforme é relatado por 

Schawber (2004) o Scrum oferece um framework e um conjunto de práticas 

que guardam tudo visível. Isto permite aos participantes do Scrum saber 

exatamente o que está  

acontecendo e fazer no local os ajustes para manter o projeto na 

direção dos objetivos desejados.  

 

• Indicadores de Desempenho de Produtividade do Projeto  
 

Como mencionado anteriormente, o gerente realizou o 

acompanhamento do desempenho da produtividade do projeto. A Tabela 1 a 

seguir apresenta a produtividade da equipe no projeto.  
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Tabela 1: Produtivade da equipe 

A Tabela 1 ilustra os principais processos de engenharia executados 

no desenvolvimento do software e a produtividade planejada e realizada para 

cada um desses processos. Além disso, são expressos valores de 

produtividade para “Produtividade dos processos com retrabalho” que retrata a 

produtividade do projeto contando o esforço gasto com o retrabalho de alguma 

atividade; “Produtividade dos processos sem retrabalho” que representa a 

produtividade do projeto sem considerar o esforço gasto com o retrabalho das 

atividades; e “Produtividade geral” que significa a produtividade do projeto 

expressa em um único valor.  

Por normas de sigilo, a forma como é calculada a produtividade não 

foi divulgada pela empresa. No entanto, alguns fatores nos permitem a análise 

destes dados. A produtividade planejada representa o nível de produtividade 

planejado pelo gerente de acordo com as características do projeto e 

representa o limite máximo a ser atingido. Quando a produtividade realizada é 

expressa abaixo da produtividade planejada, significa dizer que a equipe 

apresenta boa produtividade e que está realizando suas atividades com um 

esforço inferior ao planejado. Deste modo, quando menor a produtividade 

realizada, melhor está sendo a produtividade da equipe.  

Como se pode constatar pela análise da Tabela 1 acima 

representada, em todos os processos a equipe apresenta uma boa 

produtividade, haja vista que todos os valores expressos na “Produtividade 

realizada” são inferiores aos valores da “Produtividade planejada”.  

Uma análise a respeito da diferença entre “Produtividade planejada” 

e “Produtividade realizada” é apresentada na Figura A.  
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Figura A. Gráfico da Produtividade da equipe 

Na Figura A acima representada, é possível verificar que além da 

produtividade realizada apresentar-se inferior a produtividade planejada em 

todos os processos, o processo de “Análise e Projeto” apresenta uma melhor 

produtividade se comparado o valor aos demais processos. Em contrapartida, o 

processo de “Testes” apresenta uma boa produtividade, no entanto, bem 

próxima a produtividade planejada.  

Com o aumento da produtividade da equipe, ou seja, a execução 

das atividades em menor tempo que o estimado, o projeto foi entregue em 

tempo menor que o planejado. No geral, foram planejados 5 meses para a 

execução total do projeto e o projeto foi realizado em 4 meses. Isto 

proporcionou uma maior satisfação do cliente assim como o aumento do lucro 

da empresa.  

 

Considerações Finais  
O gerenciamento de projetos é uma área de extrema importância 

para determinar o sucesso de um projeto que tem como objetivo otimizar 

custos e prazo, levando em conta a satisfação de todos os integrantes, 

controlando o escopo e a qualidade do produto.  

Em virtude da necessidade de melhoria contínua, característica de 

uma empresa que possui maturidade de processo CMMI 5, com o emprego de 

uma nova forma de gerenciar os projetos de desenvolvimento de software, 

utilizando Scrum, consegue-se ter a otimização dos recursos e a maximização 

dos lucros.  
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Através da utilização da metodologia ágil Scrum, é possível produzir 

o software em um menor tempo, sem perder a qualidade do produto produzido, 

tendo um ganho de tempo em relação ao tempo total planejado do projeto, 

razão essa que levou a satisfação dos integrantes, desde a equipe até o 

cliente.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Através desta analise comparativa entre metodologias tradicionais e 

ágeis podemos concluir que as metodologias ágeis apresentam características 

que melhor respondem as demandas de um projeto de software atualmente. 

Fatores como a redução do tempo de entrega, do produto, maior interação com 

o cliente e a adaptabilidade às mudanças durante ciclo de desenvolvimento, 

são fatores determinantes para que um software entregue um maior valor ao 

cliente, maximizando o retorno e contribuindo para imagem da empresa 

desenvolvedora. 

A redução de tempo na metodologia ágil quando comparada às 

tradicionais, ocorre em função das entregas constantes e a curto prazo. A 

maximização de valor é gerada durante todo o processo mantendo o cliente 

próximo, de modo que acompanhe a produção ordenando os requisitos por 

prioridades, e alterando-os quando necessário. 

Foi mostrado que empresas com processo tradicional bastante 

sólido tem uma resistência para mudar para o a metodologia, pois consideram 

o seu processo eficiente. Essa resistência foi mostrada no trabalho como vinda 

de todas os setores da empresa. Podendo dessa forma ser resolvida por 

tarefas. Outras dificuldades constatadas são em relação a falta de capacitação, 

e material disponível, também sendo resolvida facilmente, desde capacitar o 

staff até mesmo aplicar algumas tarefas por vez, para equipe aprender a lidar 

com Agile. 
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8 TRABALHOS FUTUROS 
 

Para dar sequencia a esse trabalho pode se realizar um questionário 

direcionado aos profissionais da área para constatar de forma quantitativa as 

maiores dificuldades e  facilidades que encontraram e encontram nessa 

migração entre metodologias. 
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