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RESUMO 

Por meio de estudos de caso, este trabalho analisa os desafios envolvidos no desenvolvimento 

de software inovador em universidades públicas brasileiras. Nestes estudos de caso, um 

processo ágil de desenvolvimento de software foi customizado e implantando em três 

laboratórios de pesquisa e inovação em computação. Métricas de desempenho, qualidade e 

bem estar dos colaboradores foram coletadas ao longo de dois anos. A análise destes dados 

evidencia que estudantes de graduação são recursos capazes de colocar em risco o sucesso de 

projetos de software. Porém, também evidencia que, por meio de processos de 

desenvolvimento bem definidos, eles são capazes de desenvolver e manter projetos de longo 

prazo. Além disto, a análise confirma que combinar práticas de diferentes processos de 

desenvolvimento pode trazer melhoria à produtividade e à qualidade dos projetos. Especificar 

estórias de usuário e cenários de testes segundo o Behavior Driven Development mantém a 

equipe animada e satisfeita porque esclarecem ao desenvolvedor quais são os critérios de 

aceitação do cliente. As práticas do Test Driven Development reduzem substancialmente os 

efeitos da rotatividade e capacitação apenas parcial dos graduandos. Utilizar artefatos formais 

e mensuráveis favorece o acompanhamento dos projetos e não compromete a agilidade do 

processo de desenvolvimento. Utilizar ciclos de desenvolvimento de duração fixa e formado 

por iterações curtas mantém a equipe focada e promove a adaptação dos produtos às 

necessidades do cliente. Hierarquizar a equipe confere maior escalabilidade ao processo. A 

discussão coletiva das métricas de desempenho e qualidade, ao longo do desenvolvimento dos 

projetos, promove a auto-organização das equipes.  

Palavras-chave: Behavior Driven Development (BDD), Test Driven Development (TDD), 

Processos ágeis de software, Métricas de software, Práticas ágeis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

ABSTRACT 

Through case researches, this research explores the challenges involved in developing 

innovative software in Brazilian public universities. In these case studies, an agile software 

development process has been customized and deployed in three laboratories for research 

and innovation in computer science. Metrics of perfomance, quality and well-being of 

collaborators were collected over two years. Analysis of these data shows that 

undergraduates are capable to impair the success of software projects. However, it also 

shows that, through well-defined development processes, they are able to develop and 

maintain long-term projects. Moreover, the analysis confirms that combine practices of 

different development processes can bring improvements to productivity and quality of 

projects. Specify user stories and scenarios for testing according to the Behavior Driven 

Development maintains a lively and happy team because clarifies the developer what are the 

criteria for customer acceptance. The practice of Test Driven Development reduces the effects 

of turnover and partial training of undergraduates. Using formal and measurable artifacts 

favors the monitoring of projects and doesn’t compromise the agility of the development 

process. Use development cycles of fixed duration and comprising of short iterations keeps 

the team focused and promotes the adaptation of products to customer needs. Hierarchize the 

team provides greater scalability to process. The collective discussion of performance metrics 

and quality throughout the development of the projects, promotes the self-organizing teams. 

Keywords: Behavior Driven Development (BDD), Test Driven Development (TDD), Agile 

software process, Software metrics, Agile practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

A maioria das metodologias e processos de gestão e desenvolvimento de 

software foi projetada para satisfazer as necessidades das empresas de desenvolvimento 

de software atuantes no mercado. No entanto, laboratórios de desenvolvimento de 

software e sistemas de computação hospedados em universidades públicas, são 

ambientes diferentes. Os produtos são frequentemente relacionados à pesquisa científica 

e à inovação tecnológica. Em oposição, as fábricas de software do mercado, atuam em 

nichos conhecidos, reutilizando tecnologias bem conhecidas e construindo, quase 

sempre, o mesmo tipo de software. Nos laboratórios acadêmicos, os colaboradores da 

equipe são geralmente estudantes de graduação e pós-graduação. Eles têm suas 

atividades acadêmicas como prioridade e são apenas parcialmente comprometidos com 

os projetos. Muitas vezes, eles reduzem o trabalho do laboratório devido às provas e à 

sobrecarga de atribuições do curso. 

Estudantes de graduação são os recursos mais desafiadores da equipe, pois 

possuem algumas limitações. Eles trabalham apenas 12 ou 20 horas por semana. Eles 

ainda estão em formação (não são profissionais) e podem ter diferentes níveis de 

conhecimento. Portanto, eles não podem assumir todos os papéis no processo de 

desenvolvimento. Eles podem não estar completamente comprometidos com os 

projetos, pois suas graduações não dependem do sucesso dos projetos. O estilo de vida 

de suas famílias não depende de suas rendas. Além disso, eles podem deixar a equipe 

em qualquer momento, sem grandes problemas para suas carreiras. 

Os professores responsáveis pelos laboratórios precisam, além de realizar suas 

pesquisas e demais responsabilidades na universidade, garantir a qualidade dos produtos 

gerados e captar recursos financeiros para estes projetos de pesquisa e inovação. 

Identificar os melhores métodos e técnicas para o contexto de seus laboratórios exige 

experimentos rotineiros que envolvem o convívio de perto e contínuo com as equipes. 

As inúmeras tarefas dos professores oriundas da pesquisa e docência, somadas ao 

acompanhamento dos projetos de um laboratório, sobrecarregam demasiadamente estes 

profissionais, tornando necessário que eles deleguem algumas atividades dos projetos 

para suas equipes. 

Estas diferenças entre os ambientes de laboratórios acadêmicos e empresas 

atuantes no mercado de desenvolvimento de software dão origem a alguns desafios 

relacionados com o desenvolvimento e manutenção de software duradouro. Como 

implantar processos e metodologias em novas equipes? Como construir o software 

correto? Como construir corretamente o software? Como garantir a qualidade dos 

produtos? Como motivar as equipes? Como medir a produtividade das equipes? Como 

fazer o laboratório depender menos dos professores? Quais as opiniões dos estudantes 

sobre a relação entre seu aprendizado e a estratégia de condução dos projetos? O bem 

estar dos estudantes é afetado de acordo com esta forma de trabalho? 
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Como um primeiro passo para responder estas questões, ao longo dos últimos 

três anos, esta pesquisa evoluiu um processo de desenvolvimento de software 

customizado, avaliando e refinando continuamente sua implantação por meio de estudos 

de caso. Estes estudos foram conduzidos em laboratórios do Departamento de 

Computação da Universidade Federal de Ouro Preto, que desenvolvem projetos de 

software de curto (1 ano) e longo prazo (10 anos) e fornecem tecnologias open source 

para diversos órgãos públicos brasileiros.  

Destes estudos de caso, foram aprendidas lições que indicam como as atuais 

metodologias de gestão e como os atuais processos de desenvolvimento de software 

podem ser combinados e customizados para transformar laboratórios acadêmicos em 

ambientes de desenvolvimento de software produtivos. O processo resultante desta 

pesquisa mistura práticas do Scrum (Schwaber, 1997), (Ken Schwaber, 2002) e do 

Extreme Programming (XP) (Beck, 1999). Este processo busca guiar o 

desenvolvimento pelos valores de negócios através do Behavior Driven Development 

(BDD) (David Chelimsky, 2010). Ele se orienta pelas diretrizes fornecidas pelo Project 

Management Body of Knowledge (Project Management Institute, 2013) para realizar a 

gestão da qualidade, dos cronogramas, dos recursos humanos, e dos riscos dos projetos.  

Os estudos de caso sugerem que, como os estudantes encontram-se em 

capacitação e as equipes tendem a ter alta rotatividade, testes de software automatizados 

são decisivos para garantir a qualidade dos produtos. Apesar da resistência inicial ao 

TDD, as equipes rapidamente adotam e promovem suas práticas. Conforme argumenta 

o BDD, é profícuo encorajar o desenvolvimento do produto de fora para dentro. Ou 

seja, iniciar a concepção do software pelos critérios de aceitação do cliente, orienta-la 

pelas regras de negócio da aplicação e, somente depois, iniciar as atividades de 

desenvolvimento dirigidas por testes. Esta abordagem tende a deixar mais claro para os 

estudantes às expectativas que o produto deve atender e promove o empenho das 

equipes. A discussão continuada de métricas quantitativas sobre as equipes e sobre os 

produtos é uma ação efetiva para engajar e melhorar o desempenho dos estudantes. 

Além disso, os estudos de caso sugerem que iterações de desenvolvimento curtas, com 

feedbacks rápidos são essenciais para garantir a produtividade e evitar o retrabalho.  

Esta pesquisa contribui ao evidenciar que os estudantes de graduação são 

recursos desafiantes, capazes de colocar em risco o sucesso de projetos de pesquisa e 

inovação em computação. No entanto, ela também mostra que, por meio de processos 

de desenvolvimento bem definidos, os laboratórios formados majoritariamente por 

graduandos, são capazes de desenvolver e manter projetos de longo prazo. Estas equipes 

se beneficiam amplamente das práticas estabelecidas pelos métodos ágeis. Porém, ao 

invés de manter a estrutura horizontal das equipes, hierarquizá-las pode resultar em 

melhoria da capacidade e replicabilidade do processo de desenvolvimento. As cadeias 

de responsabilidade promovem a produtividade das equipes e a qualidade dos produtos, 

além de reduzirem o gargalo gerado pelo papel central que desempenha o professor 

coordenador. Durante este trabalho, alguns professores coordenaram 25 graduandos 

simultaneamente, todos com bons resultados. Esta pesquisa também contribui ao 
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evoluir, descrever e avaliar detalhadamente um processo de desenvolvimento que pode 

ser utilizado por outros laboratórios de pesquisa e inovação em computação para 

promover a qualidade de seus produtos e a produtividade de suas equipes. A adoção 

deste processo também pode gerar bons resultados em ambientes de produção de 

software nos quais as equipes têm dedicação parcial ou alta rotatividade.  

A seguir, neste mesmo capítulo, o objetivo geral e os objetivos específicos são 

apresentados. O restante do texto é dividido em quatro capítulos. O Capítulo 2 é divido 

em duas subseções, a primeira aborda os conceitos básicos sobre o entendimento geral 

de alguns processos e metodologias de desenvolvimento e gestão, programas de 

melhoria do processo e medições em software. A segunda relata os trabalhos correlatos 

a esta pesquisa. O Capítulo 3 contém a metodologia adotada, apresentando os materiais, 

métodos e o plano dos experimentos. O Capítulo 4 reporta a execução dos experimentos 

com seus resultados e análise. Finalmente, o Capítulo 5 realiza discussões sobre os 

resultados dos experimentos e apresenta as limitações, as lições aprendidas desta 

pesquisa e os trabalhos futuros. 
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1.1 Objetivos 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a hipótese de que estudantes de 

graduação são recursos diferenciados que, oferecem desafios específicos ao sucesso de 

projetos de desenvolvimento de software e que, por isto, laboratórios acadêmicos 

voltados à pesquisa e inovação em computação necessitam de processos de software 

especialmente customizados a suas realidades para conseguirem escalar sua 

produtividade com qualidade. 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: (i) customizar metodologias e 

processos de gestão e desenvolvimento de projetos de software, adaptando-os à 

realidade dos laboratórios de pesquisa e inovação em computação das universidades 

públicas brasileiras; (ii) através de avaliações quantitativas frequentes, promover a 

melhoria contínua do processo resultante afim de torná-lo replicável em ambientes 

semelhantes; (iii) implantar este processo em vários laboratórios de pesquisa e inovação 

em computação; e (iv) avaliar por meio de métricas quantitativas e qualitativas o 

impacto deste processo sobre o desempenho das equipes de desenvolvimento e sobre a 

qualidade dos produtos dos laboratórios. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo discute os principais processos de desenvolvimento de software da 

atualidade, as metodologias de gestão avaliadas, os programas de melhoria de processos 

adotados e as técnicas de medições de software utilizadas. A seguir, os principais 

trabalhos correlatos encontrados na literatura são analisados. 

Os processos de desenvolvimento de software discutidos a seguir podem ser 

divididos entre processos tradicionais e processos ágeis. Os processos tradicionais têm 

como característica o foco na análise de requisitos de software e no projeto, possuem 

documentação abrangente, negociam contratos e os processos são formalmente 

definidos. O RUP (Kruchten, 2004) é um processo dirigido por planos que merece 

destaque por ser largamente utilizado até os dias atuais na indústria de software, como 

características, ele possui fases, é iterativo e incremental, e é guiado por casos de uso. 

Por outro lado, os processos ágeis priorizam a interação entre indivíduos, o software em 

funcionamento, a colaboração com o cliente, as repostas rápidas a mudanças de escopo. 

Eles possuem equipes horizontais ao invés de hierarquizadas.  

Entre os processos ágeis encontrados na literatura, esta seção de texto discute: 

Desenvolvimento Dirigido por Funcionalidades ou FDD (Pressman, 2011), SCRUM 

(Scrum Alliance, Inc) e XP. (Beck, 1999). A Tabela 1 apresenta uma comparação geral 

entre estes processos. 

Esta seção também discute melhores práticas de gestão de projetos descritas no 

PMBoK (Project Management Institute, 2013), o ciclo de melhoria contínua PDCA 

(Deming, 2000) e o programa de Melhoria de Processo do Software Brasileiro ou 

MPS.Br (Softex, 2014). Estes são temas recorrentes e relevantes para as organizações 

que primam por qualidade, por melhor utilização dos recursos e por obtenção de 

melhores resultados. Estas iniciativas baseiam-se no uso de métricas quantitativas para 

avaliar e melhorar produtos e processo de software. Por esta razão, esta seção também 

discute sobre métricas de software (Neil, 1999), sobre os tipos de métricas existentes 

(Mills, 1988) e sobre os procedimentos utilizados para a seleção das métricas (Basili, 

1994). 
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Tabela 1. Comparação entre as metodologias de desenvolvimento de software 

  RUP FDD XP SCRUM 

Paradigma  tradicional ágil ágil ágil 

Foco 

definição 

detalhada de 

processos 

processo de 

desenvolvimento testes de software gestão de projetos 

Abordagem fases e iterações 

iterativa e 

incremental 

tests-first + 

automação 

iterativa e 

incremental 

Estrutura da 

equipe vertical horizontal horizontal horizontal 

Gestão do 

escopo 
escopo fixado por 

contratos escopo adaptável 

priorização de 

funcionalidades escopo adaptável 

Gestão de 

tempo 

cronograma do 

projeto (Gantt) 

estimado X 

realizado  

planejamento 

detalhado 

estimativas via 

jogo do 

planejamento 

sprints curtos e 

fixos + 

monitoramento do 

backlog 

Gestão de 

qualidade 

foco no 

gerenciamento de 

requisitos testes e inspeções 

testes 

automatizados 

inspeção continua 

para validação 

(feedback) 

Gestão de 

stakeholders 
cliente visto como 

contratante cliente é próximo 

cliente tem papel 

definido na equipe 

cliente tem papel 

definido na equipe 

Gestão de 

comunicação 

visibilidade de 

progressos e 

resultados 

visibilidade de 

progressos e 

resultados stand up meeting daily meeting 

Gestão de 

riscos 

plano de 

gerenciamento dos 

riscos 

e entregas em 

curtos períodos 

 entregas em 

curtos períodos 

entregas em curtos 

períodos 

Gestão de RH 

papéis e 

responsabilidades 

detalhados e fixos 

cada 

desenvolvedor 

responsável por 

um único módulo 

programação em 

pares 

times de 

desenvolvimento 

colaborativos 

 

2.1 Conceitos básicos 

2.1.1 RUP 

Rational Unified Process (RUP) consiste em um conjunto de técnicas definidas 

pela empresa Rational Software Corporation para garantir produtividade e qualidade 

aos projetos de software (Kruchten, 2004). Trata-se de um processo proprietário, 

adquirido posteriormente pela empresa IBM, que se baseia no uso do paradigma 

orientado por objetos e no uso intensivo da notação Unified Modeling Language (UML) 

para a construção de artefatos formais e padronizados em cada fase de um projeto de 

software (Larman, 2007).  
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Figura 1. Diagrama de esforço do processo Rational Unified Process. Adaptado de 

(Kruchten, 2004) 

 

 

O RUP é um processo dirigido por planos, iterativo e incremental no qual, a 

cada ciclo de desenvolvimento, uma versão melhorada do produto é concebida, 

projetada, construída, testada e entregue ao cliente. Ele define como orientações 

mestras, o foco na gestão dos requisitos de software, o uso de arquiteturas baseadas em 

componentes, o uso de ambientes de desenvolvimento visuais, a verificação da 

qualidade de software e o controle de mudanças do software. Apesar de poder ser 

customizado, devido ao excesso de artefatos formais é considerado por muitos um 

processo pesado e burocrático, adequado a projetos de grande porte (Kruchten, 2004). 

 A Figura 1 apresenta o diagrama de esforço do RUP. O eixo horizontal do 

diagrama representa uma dimensão dinâmica, que indica a passagem do tempo, e o eixo 

vertical representa uma dimensão estática, na qual disciplinas agrupam as atividades de 

desenvolvimento por sua natureza. Ao longo de seu ciclo de vida, um projeto passa por 

quatro fases básicas: (i) Iniciação - entendimento da necessidade e visão do cliente; (ii) 

Elaboração - Especificação e abordagem dos pontos de maior risco para o projeto; (iii) 

Construção - Desenvolvimento principal do sistema; (iv) Transição - Ajustes, 

implantação e transferência de propriedade do sistema. Apesar de parecer um modelo 

em cascata, na verdade, cada fase é composta de uma ou mais iterações, o que se 

assemelha a um modelo em espiral. Estas iterações (Inicial, E1, E2, C1, C2, CN, T1, 

T2) são geralmente de até duas semanas, ou seja, curtas e abordam algumas poucas 

funções do sistema, reduzindo o impacto das mudanças. É possível notar que, em certas 

fases, maior quantidade de esforço é realizada em uma determinada disciplina. Por 

exemplo, nas iterações iniciais, é comum consumir maior esforço na identificação de 
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requisitos e, nas iterações posteriores, maior esforço na implementação dos requisitos 

elencados. 

2.1.2 DESENVOLVIMENTO DIRIGIDO A FUNCIONALIDADES (FDD) 

 
Figura 2. Estrutura do FDD. Adaptado do site oficial

1
 

 

 O Desenvolvimento Dirigido a Funcionalidades ou FDD, (Pressman, 2011) foi 

concebido originalmente por Peter Coad, em 1999 (Coad, 1999), como um modelo de 

processos prático para a engenharia de software orientada a objetos. Stephen Palmer e 

John Felsing (Stephen R. Palmer, 2002) estenderam e aperfeiçoaram o trabalho de 

Coad, descrevendo um processo ágil e adaptativo que pode ser aplicado a projetos de 

médio e grande porte. A metodologia é uma boa opção para organizações que desejam 

migrar seus processos de desenvolvimento tradicionais para os considerados ágeis. 

 A metodologia FDD conta com cinco processos destacados em amarelo na 

Figura 2. Eles são caracterizados da seguinte forma: 

 Desenvolver um modelo abrangente - Os requisitos funcionais e não 

funcionais são identificados, a proposta da arquitetura é planejada. Utiliza-se o 

diagrama de componentes da notação UML. 

 Construir a lista de features - Com o escopo do projeto definido e alinhado 

com a expectativa do cliente, parte-se para a priorização das funcionalidades que 

serão desenvolvidas para a próxima versão do software. 

 Planejar por features - Construção e detalhamento dos casos de uso para cada 

funcionalidade que será desenvolvida para a próxima versão do software. 

                                                 
1 http://featuredrivendevelopment.com/ 
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 Detalhar por feature - Construção de um diagrama de classes e de sequência 

para cada funcionalidade presente na próxima versão do software. 

 Construir por feature - Implementação das funcionalidades conforme 

projetado anteriormente.  

 

 O objetivo da metodologia FDD é promover um entendimento prévio das 

necessidades do cliente pela equipe do projeto. Para isto, preconiza um planejamento 

que indique como as funcionalidades do sistema serão implementadas. Estas 

necessidades são identificadas e detalhadas durante os processos do bloco de concepção 

e planejamento. Em um segundo momento, os processos do bloco de construção são 

executados de forma iterativa. 

 A metodologia FDD possui algumas características que a fazem singular.  

Diferente dos métodos tradicionais, o cliente deve estar disponível e participar 

ativamente do desenvolvimento diariamente com a equipe. Ao contrário ao Scrum, que 

trabalha com ciclos de desenvolvimento regulares, o tempo de construção de cada 

versão de software varia conforme a complexidade dos incrementos de funcionalidade 

previstos. O FDD enfatiza o uso de inspeções do código e do projeto, a aplicação de 

auditorias para garantia da qualidade, a coleta de métricas e o uso de padrões de projeto. 

Ao contrário de outras metodologias ágeis, o FDD não prega a propriedade coletiva 

sobre o código desenvolvido. Por implementar as funcionalidades individualmente, o 

desenvolvedor é considerado proprietário e responsável dos módulos que desenvolveu.  

2.1.3 PROGRAMAÇÃO EXTREMA 

 De acordo com Kent Beck (Beck, 1999) a Programação Extrema (XP) preconiza 

um conjunto de regras e práticas relacionadas a quatro atividades metodológicas: 

planejamento, projeto, codificação e testes. A Figura 3 ilustra o processo XP e destaca 

alguns conceitos e tarefas-chave associados a cada uma dessas atividades.  
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Figura 3. O processo da Programação Extrema. Adaptado de (Pressman, 2011) 

 

A atividade de planejamento envolve o levantamento de requisitos que,  

capacita os membros técnicos da equipe XP a entender o ambiente de negócios do 

software. Ela permite que consigam ter uma percepção ampla sobre os resultados 

solicitados e sobre as principais funcionalidades esperadas. Nesta atividade ocorre o 

jogo do planejamento, no qual as estórias de usuário ( são requisitos que possuem um 

formato específico) são priorizadas pelo cliente. Os membros da equipe XP avaliam 

cada estória e lhes atribuem um custo, considerando o tempo e a complexidade do seu 

desenvolvimento. A atividade de projeto preserva a simplicidade. A Programação 

Extrema encoraja o uso de cartões CRC (classe-responsabilidade-colaborador) como 

mecanismo eficaz para pensar sobre o software em um contexto orientado a objetos. 

Estes cartões são artefatos de projeto produzidos como parte do processo. A atividade 

de codificação acontece depois das estórias estarem descritas segundo a abordagem 

test-first. Isto é,  primeiro a equipe implementa os testes unitários e funcionais, de 

maneira a capturar os critérios de aceitação estabelecidos pelo cliente. Depois, a equipe 

passa a codificar as estórias de usuário até que sejam aprovadas nesses testes. Esta 

abordagem fornece um feedback imediato para os desenvolvedores. As atividades de 

testes que tiveram início na codificação são intensificadas. Para isto, os testes de 

aceitação são desenvolvidos e automatizados junto com os testes unitários e funcionais.  

Então, esses testes são adicionados ao conjunto de testes de regressão. Como a filosofia 

de refatoração no XP implica em modificação contínua do código, os testes de regressão 

são automaticamente executados a cada incremento de funcionalidade para garantir o 

funcionamento de todo o código. 
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Os papéis em uma equipe XP não são rígidos. O objetivo é fazer com que cada 

membro contribua com o melhor que tem a oferecer. Os desenvolvedores agem 

colaborativamente e compartilham a autoria do software. O coach é pessoa com mais 

experiência em XP. Ele é responsável por garantir que as práticas do XP sejam usadas 

da maneira correta. O tracker é o responsável por coletar dados sobre o avanço do 

projeto e apresentá-los para a equipe. Algumas vezes, o coach faz o papel de tracker, 

em outras, a equipe indica quem exercerá este papel. 

Resumidamente, a Programação Extrema incentiva o seguinte conjunto de 

práticas: planejamento incremental, incrementos pequenos, simplicidade, refatoração, 

propriedade coletiva, integração contínua, ritmo sustentável, cliente no local, 

desenvolvimento test-first e programação em pares. A maioria dessas práticas está 

presente em outros métodos ágeis. Porém, a abordagem test-first e a programação em 

pares são práticas específicas do XP. Na programação em pares, os desenvolvedores 

trabalham em duplas, verificando e apoiando o trabalho do outro. 

2.1.4 SCRUM 

Scrum é uma metodologia de desenvolvimento ágil de software concebido por 

Jeff Sutherland e Ken Schwaber em 1990 (Sutherland. J., 2013). Após a reunião de 

planejamento, o processo evolui em ciclos de desenvolvimento chamados sprint. Ao 

final de um sprint um novo incremento de software é entregue ao cliente. O fluxo geral 

do processo Scrum é apresentado na Figura 4. 
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Figura 4. Framework Scrum. Adaptado de ScrumAlliance.org 

 

 Os padrões de processo de software que o Scrum utiliza são: O product backlog 

é uma lista priorizada de funcionalidades ou requisitos do produto que agregam valor 

para o cliente. Os itens desta lista podem ser adicionados em qualquer momento. As 

sprints consistem de unidades de trabalho de duração fixa (tipicamente em 15 dias) na 

qual, parte do product backlog é realizada e entregue ao cliente na forma de um 

incremento de software. A lista de funcionalidades previstas para uma sprint é chamado 

selected backlog. As alterações no product backlog não são introduzidas diretamente na 

sprint em execução. Portanto, as sprints figuram como uma unidade de trabalho estável 

e de curto prazo. As sprints são formadas por ciclos curtos (tipicamente diários) de 

desenvolvimento chamados iterações. A cada iteração, as funcionalidades do selected 

backlog são detalhadas, codificadas e avaliadas pelo cliente (product owner). Desta 

forma, os desenvolvedores recebem um feedback rápido que os mantêm focados. As 

reuniões diárias são curtas (tipicamente duram 15 minutos). Elas ajudam a equipe a 

revelar riscos potenciais o mais cedo possível, também promovem o compartilhamento 

de informações e conhecimento e, desta maneira, permitem que as equipes se auto-

organizem. 

 A equipe Scrum é composta pelo Product Owner, o Time de Desenvolvimento e 

o Scrum Master. As equipes Scrum são auto-organizáveis e multifuncionais. Equipes 

auto-organizáveis escolhem qual a melhor maneira para completarem seu trabalho, em 

vez de serem dirigidas por outros de fora da equipe. Equipes multifuncionais possuem 

todas as competências necessárias para completar o trabalho sem depender de outros 

profissionais externos à equipe. A estrutura da equipe é horizontal, ou seja, não existe 
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hierarquia entre os membros da equipe. O Product Owner (PO) é o dono do produto. 

Ele é o responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho do time de 

desenvolvimento. O time de desenvolvimento são programadores que trabalham para 

entregar um incremento de software testável ao final de cada sprint. O Scrum Master é 

responsável por garantir que o processo Scrum seja entendido e aplicado. Ele é um 

facilitador, que organiza reuniões diárias, controla o product backlog, registra decisões, 

mede o progresso comparado ao product backlog e se comunica com os clientes e a 

gerência externa ao time. 

 As práticas do Scrum que se destacam entre os demais métodos ágeis são: os 

ciclos diários com feedbacks rápidos que trazem transparência para a equipe sobre a 

dinâmica das tarefas em andamento, permitindo ao time agir diante de mudanças, caso 

necessário. O papel bem definido para o cliente que atua como product owner, 

promovendo uma comunicação ativa e constante sobre a evolução do produto. 

2.1.5 GESTÃO DE PROJETOS SEGUNDO O PMBOK 

Por todo o mundo, as grandes empresas de desenvolvimento de software e de 

engenharia gerem seus projetos de acordo com o PMBoK - Project Management Body 

of Knowledge, um guia de orientações que integra o conhecimento necessário à gerência 

de projetos. O objetivo do PMBoK é identificar e descrever conceitos e práticas da 

gerência de projetos em geral, padronizando a terminologia e os processos adotados 

nesta área de estudo (Project Management Institute, 2013). Esse documento foi 

produzido e é periodicamente atualizado pelo PMI - Project Management Institute
2
, 

uma entidade internacional sem fins lucrativos que congrega profissionais atuando na 

área de gerência de projetos. No PMBoK, o processo de gestão é organizado em dez 

áreas de conhecimento, conforme ilustra a Figura 5. Uma visão geral para cada uma das 

áreas é dada a seguir.  
Figura 5. As dez áreas de conhecimento do PMBOK 

  

 A gestão de escopo inclui os processos necessários para garantir que o 

projeto inclui somente o trabalho necessário e suficiente para seu término 

bem sucedido. Preocupa-se principalmente em definir o escopo positivo (que 

                                                 
2
 www.pmi.org 
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está incluso no projeto) e o escopo negativo (o que não está incluso no 

projeto).  

 A gestão de tempo inclui processos para assegurar a conclusão do projeto 

no prazo previsto.  

 A gestão de recursos humanos inclui processos que organizam e gerenciam 

a equipe do projeto.  

 A gestão da qualidade busca assegurar que os entregáveis produzidos 

satisfaçam as necessidades do cliente.  

 A gestão de integração inclui processos para identificar, definir, combinar, 

unificar e coordenar os processos das outras áreas do conhecimento.  

 A gestão de comunicação inclui os processos que asseguram que as 

informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, 

recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriadas.  

 A gestão de custos inclui os processos envolvidos em estimativas, 

orçamentos e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado 

dentro do orçamento aprovado.  

 A gestão de riscos inclui os processos de planejamento, identificação, 

análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos de 

um projeto. Seu objetivo é maximizar a exposição aos eventos positivos 

(facilitam o sucesso do projeto) e minimizar a exposição aos eventos 

negativos (de alguma maneira atrapalham o sucesso do projeto).  

 A gestão de contratação, também conhecida como gestão de aquisição, 

inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços 

ou resultados externos à equipe do projeto.  

 Finalmente, a gestão das partes interessadas (stakeholders) inclui 

processos para identificar, gerenciar e engajar as partes interessadas do 

projeto. Mantém as partes interessadas “alinhadas”. 

2.1.6 O CICLO PDCA 

O ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) é um método de desenvolvimento iterativo 

voltado à melhoria contínua dos processos produtivos de uma empresa (Deming, 2000). 

Este ciclo foi inventado por Shewhart na década de 20 e divulgado mundialmente por 

Deming através de sua aplicação massiva na indústria japonesa após a segunda guerra 

mundial. O princípio fundamental do PDCA é a melhoria iterativa dos processos. Uma 

vez que uma visão atual sobre o processo é confirmada, na próxima execução do ciclo, 

o conhecimento gerado tende a ser melhor que o anterior. A cada iteração, a repetição 

do ciclo aproxima o objetivo, resultando no funcionamento perfeito do processo. O 

ciclo PDCA cria nas organizações uma cultura de resolução de problemas e forma um 

grupo de pensadores críticos (Deming, 2000). 



 

15 

 

 
Figura 6. Ciclo PDCA 

 

O ciclo PDCA é composto dos quatro passos ilustrados na Figura 6 e descritos 

abaixo: 

 Plan (Planejar): Estabelecer as metas desejadas e identificar a estratégia e os 

métodos que serão utilizados para atingi-las. 

 Do (Executar): Seguir o plano, executar os experimentos e gerar os relatórios 

para análise posterior. 

 Check (Verificar): Analisar e comparar os resultados obtidos com os resultados 

esperados. Buscar por variações no seguimento do plano, identificar erros ou 

falhas do percurso inicialmente traçado. 

 Act (Agir): Tomar ações corretivas para combater as diferenças significativas 

entre os resultados alcançados e esperados. Estudar as diferenças a fim de 

entender suas causas. Agir de acordo com o avaliado e planejado. 

2.1.7 MPS.BR 

O MPS.Br (Melhoria de Processo do Software Brasileiro) tem como objetivo 

definir um modelo de melhoria e avaliação de processos de software. Adaptado para as 

micro, pequenas e médias empresas brasileiras a partir do CMM (Capability Maturity 

Model), ele atende suas necessidades de negócio e é reconhecido nacional e 

internacionalmente.  O CMM é uma soma das melhores práticas para diagnóstico e 

avaliação da maturidade do desenvolvimento de software em uma organização. O CMM 

não é uma metodologia, pois, ele informa aquilo o que deve ser feito para sua adoção, 

mas não como fazê-lo (ClearBrands, 2014). O MPS.Br também define regras para sua 

implementação e avaliação, dando sustentação e garantia de que é empregado de forma 

coerente com as suas definições (Softex, 2014). 

O MPS.Br define sete níveis de maturidade: A (Em Otimização), B (Gerenciado 

Quantitativamente), C (Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), 

F (Gerenciado) e G (Parcialmente Gerenciado). A escala de maturidade se inicia no 
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nível G e progride até o nível A. Para cada um desses sete níveis de maturidade, foi 

atribuído um perfil de processos e de capacidade de processos que indicam em que a 

organização tem que colocar esforço para atender melhor seus objetivos de negócio. A 

Tabela 2 mostra os níveis e processos do MPS.Br: 

Tabela 2. Níveis e processos do MPS.Br 

Nível Processos 

 

A. Em otimização 

Análise de causas de problemas e 

resolução 

B. Gerenciado quantitativamente Gerência de projetos (evolução) 

 

 

 

C. Definido 

Análise de decisão e resolução  

Desenvolvimento para reutilização 

Gerência de riscos 

Gerência de reutilização (evolução) 

 

 

 

 

D. Largamente definido 

Desenvolvimento de requisitos 

Projeto e construção do produto 

Integração do produto 

Verificação 

Validação 

 

 

 

 

 

E. Parcialmente definido 

Avaliação e melhoria do processo 

organizacional 

Definição do processo organizacional 

Gerência de recursos humanos 

Gerência de reutilização 

Gerência de projetos (evolução) 

 

 

 

 

F. Gerenciado 

Medição (para monitoração e controle) 

Gerência de configuração 

Aquisição 

Garantia da qualidade 

Gerência de portfólio 

 

G. Parcialmente gerenciado 

Gerência de requisitos 

Gerência de projetos 

 

2.1.8 MEDIÇÕES EM SOFTWARE 

Segundo Neil et. al., (Neil, 1999), medição é o processo pelo qual números ou 

símbolos são anexados aos atributos de entidades no mundo real para defini-los de 

acordo com regras claramente estabelecidas. Embora as métricas de software sejam 

imperfeitas, elas podem proporcionar uma maneira sistemática de avaliar a qualidade 

com base em um conjunto de regras definidas. Elas também proporcionam uma visão 

objetiva, que “vai direto ao ponto” e não “após o fato”. Isso permite descobrir e corrigir 

problemas potenciais antes que se tornem defeitos catastróficos. 

Roger Pressman (Pressman, 2011) destaca que embora os termos medida, 

medição e métricas serem usados com frequência de forma intercambiável, é importante 

notar as diferenças sutis entre eles. Medida pode ser usada como substantivo ou como 

verbo, as definições do termo podem se tornar confusas. Sob o contexto de engenharia 

de software, medida fornece uma indicação quantitativa da extensão, quantidade, 
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capacidade ou tamanho de algum atributo de um produto ou processo. Medição é o ato 

de determinar uma medida. De acordo com o IEEE Standard Glossary of Software 

Engineering Terminology, métrica é uma medida quantitativa de grau com o qual um 

sistema, componente ou processo são entidades classificáveis por um valor ou atributo. 

Medidas são coletadas e desenvolvidas em métricas para obtenção de indicadores. Um 

indicador é uma métrica ou combinação de métricas que proporcionam informações 

sobre o processo de software, no contexto de um projeto de software. Um indicador 

fornece informações que permitem ao gerente de projeto ou aos engenheiros de software 

ajustar o processo, o projeto ou o produto para incluir melhorias.  

2.1.8.1 Tipo de medidas de software 

A natureza do atributo que esta sendo medido pode diferir medidas, Everald E. 

Mills (Mills, 1988) identifica essas naturezas da seguinte maneira. Medidas de produto 

são obtidas a partir de características de um produto ou artefato em qualquer fase de 

desenvolvimento, como um código-fonte ou uma especificação de requisitos. Exemplos 

desse tipo de medida são o tamanho do software, a complexidade do código e o número 

de página de um documento. Medidas de processo são obtidas através de atividades 

envolvidas no desenvolvimento do software. O esforço dedicado ou quantidade de 

defeitos identificados na atividade de um processo são exemplos desse tipo de medida.  

Mills também identifica variações de métricas relacionadas à objetividade. A 

medida objetiva consiste na contagem absoluta de atributos do software ou do 

processo, sendo idealmente independente de quem faz a medição: A mesma medição 

feita por pessoas diferentes geram resultados idênticos, como a quantidade de linhas de 

código e o número de defeitos detectados em uma versão do software. A medida 

subjetiva envolve a classificação ou qualificação de um aspecto do software ou 

processo, baseado num julgamento humano. Por isso, pessoas diferentes podem medir 

valores diferentes para um mesmo atributo, caso possuam opiniões divergentes. Um 

exemplo pode ser a avaliação qualitativa de algum método ou técnica utilizada no 

processo de desenvolvimento.  

O relacionamento entre o atributo medido e a medida é classificado por (Grady, 

1987). As medidas diretas são aquelas obtidas através de medições diretas dos 

atributos envoltos. Exemplos são a quantidade de linhas de código do software e a 

quantidade de horas dedicadas nas atividades. Medidas indiretas são aquelas que não 

podem ser mensuradas diretamente a partir da observação de um atributo, mas são 

calculadas a partir de combinações de outras medidas. Exemplos de medidas indiretas 

pode ser a produtividade de um equipe (tarefas realizadas / horas de dedicação) e a 

qualidade do software (número de defeitos / linhas de código). 

2.1.8.2 Procedimentos para escolha das medidas 

A definição de uma política de mensuração depende inicialmente da escolha das 

medidas a serem coletadas. Tal seleção precisa ser realizada com critérios bem 

fundamentados, devido ao grande número de opções disponíveis e ao alto custo 

envolvido na coleta destes dados. A quantidade e complexidade dos fatores envolvidos 
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no desenvolvimento de software, assim como o número de particularidades que podem 

ser medidas é relativamente alto. Em diferentes momentos, tais fatores exercem alguma 

influência sobre o processo de desenvolvimento de software, e suas medições podem 

resultar em informações importantes. Porém, a coleta e análise de cada dado envolvem 

custos, e por isso torna-se necessário restringir as medições a um subconjunto limitado 

de atributos. 

O Software Engineering Institute idealizou que a escolha adequada das métricas 

constitui um fator fundamental para o sucesso de qualquer política de medição. A 

seleção precisa ser feita de uma maneira bastante cuidadosa, seguindo critérios claros. 

Pois, a probabilidade de se selecionar arbitrariamente as medidas mais adequadas é 

bastante remota. Diversos procedimentos podem ser usados para guiar o processo de 

escolha das medidas, destacam-se: O paradigma GQM (Goal-Question-Metric) (Basili, 

1994), o SQM (Software Quality Metrics Approach) (Boehm, 1976) e o QFD (Quality 

Function Deployment Approach) (Cristiano, 2000). Estes procedimentos indicam que a 

escolha das medidas deve tomar como referência os objetivos que se deseja atingir com 

a mensuração. Um programa de medição que tenha foco somente na coleta de dados, 

sem que haja uma visão clara de como eles podem ser aplicados para auxiliar a 

organização a atingir suas metas, dificilmente terá sucesso, é o que Basili em (Basili, 

1994) identifica na comparação dessas três abordagens. 

2.2 Trabalhos correlatos 

 É raro ver essas práticas do PMBoK sendo seguidas por laboratórios em 

universidades. Razões podem incluir a falta de conhecimento sobre práticas de gestão, o 

custo e o esforço envolvido na implementação e o foco em atividades de pesquisa e 

inovação. No entanto, é mais comum verificar a adoção de processos definidos para o 

desenvolvimento de software, como RUP, Scrum e XP. 

 Processos de desenvolvimento tradicionais, como o RUP, lida com esses 

desafios adotando uma pesada carga de burocracia, obrigando os estudantes a seguirem 

rigorosamente a planos definidos a priori. Os projetos evoluem em fases não 

sobrepostas, seguindo processos formais e usando artefatos padronizados, que os 

estudantes têm dificuldade de entender e utilizar. Devido à alta rotatividade das equipes, 

muito tempo pode ser consumido na implantação do RUP. Os requisitos de produtos 

inovadores ou de pesquisa estão propensos a mudar com alguma constância. Este fato 

desafia o RUP que busca evitar tais mudanças para não comprometer o cronograma e o 

custo estimados para um projeto. No RUP, mudanças de escopo quase sempre resultam 

em negociação de prazos e custos. Outro problema é o grande volume de artefatos 

(documentos, diagramas, etc) gerados durante o processo. Em geral, eles devem ser 

revistos pelo líder do laboratório e/ou pelo professor/pesquisador responsável, que 

rapidamente irá se tornar o gargalo do processo. Por estas razões, o RUP pode não ser 

bem replicado em laboratórios de pesquisa e inovação em computação. 

 Por outro lado, os métodos ágeis favorecem a interação entre os colaboradores 

em detrimento do uso de processos formais e artefatos padronizados. Eles privilegiam 
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respostas rápidas às mudanças mais do que seguir um plano. Os métodos ágeis, 

preferem a colaboração do cliente sobre a negociação de contratos. Eles também 

preferem software funcionando mais à documentação abrangente (Beck, 2001). Os 

métodos ágeis são leves e fáceis de implementar. No entanto, pode haver alguns 

problemas com sua aplicação direta em laboratórios acadêmicos. 

 Nos processos ágeis, a qualidade dos produtos está intimamente ligada à 

habilidade e experiência dos colaboradores. No entanto, muitos estudantes não são 

totalmente comprometidos com o sucesso do projeto e não são profissionais dedicados. 

Eles ainda estão em formação e têm as atividades acadêmicas como prioridade. Por 

estas razões, o baixo nível de burocracia dos processos ágeis pode comprometer o 

cronograma do projeto e a qualidade do produto. Além disto, o líder do laboratório, que 

muitas vezes atua como cliente do projeto, não está disponível todos os dias para 

interagir com a equipe de desenvolvimento. Se existem muitos projetos em execução, 

ele vai se tornar o gargalo do processo. Mais uma vez, o processo poderá não escalar 

bem.  

 Apesar de estas duas abordagens existirem a décadas, como veremos a seguir, no 

Brasil, são poucas as iniciativas de adoção de processos de desenvolvimento de 

software bem definidos no contexto de laboratórios acadêmicos.  

2.2.1 MELHORIA DE PROCESSOS DE SOFTWARE EM LABORATÓRIOS 

ACADÊMICOS 

 O laboratório Synergia localizado no Departamento de Computação da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é organizado como uma fábrica de 

software atuante no mercado. Apesar de seu ambiente manter características 

acadêmicas, existem algumas diferenças com o ambiente abordado neste estudo de caso. 

O Synergia não tem dificuldades no recrutamento de recursos humanos formados e 

experientes. Uma boa percentagem da equipe tem o grau de mestre. Os estudantes de 

graduação recebem um suplemento de bolsa muito atraente comparado com bolsas 

concedidas por agências públicas de pesquisa  (Pimentel, et al., 2006). 

 Desde 2000, o Synergia usa uma versão personalizada do processo de 

desenvolvimento de software chamado Praxis (Paula Filho, 2005). As melhorias 

incluem ajustes finos dos procedimentos de testes, usando mais ferramentas para 

automação dos processos e adoção de procedimentos de gerenciamento de projetos com 

base no PMBoK (Project Management Institute, 2013). Iniciado em 2007, a 

implantação de uma melhoria do processo de software (SPI - Software Process 

Improvement) resultou em uma medida objetiva para avaliar a adoção deste SPI.  

Especificamente, a percentagem de retrabalho relacionada à execução do teste (% de 

retrabalho = retrabalho / (trabalho + retrabalho)) e o número de defeitos encontrados. 

No final do programa de SPI, a quantidade de casos de uso sem defeitos aumentou de 

21% para 53%. A média do número de defeitos reduziu de 5.1 para 1.7 defeitos por caso 

de uso (Peixoto, et al., 2010). 



 

20 

 

 Goldman e seus colaboradores apresentam maneiras eficazes de ensinar 

estudantes e profissionais como desenvolver software de alta qualidade, seguindo os 

princípios do processo XP (Goldman, et al., 2004). Eles inseriram um novo e importante 

papel no processo. O líbero é um desenvolvedor experiente que não tem a 

responsabilidade de desenvolver estórias de usuário; sua tarefa é parear com outros 

desenvolvedores e ajudá-los na resolução das tarefas. Eles concluem que, a despeito de 

iniciais receios sobre as consequências e eficácia do XP, uma vez que os 

desenvolvedores e gerentes tiveram um contato real com um projeto bem executado em 

XP, os receios se dissiparam rapidamente. 

 Sato e seus colaboradores avaliam várias métricas para controlar projetos de 

software acadêmicos e governamentais executados através do processo XP (Sato, et al., 

2006). Equipes de projetos foram compostas por treinadores experientes e, 

principalmente, por desenvolvedores sem experiências anteriores em XP. Eles concluem 

que todas as equipes tiveram uma alta disponibilidade para melhorar em todas as 

práticas do XP. Reuniões de retrospectiva (também conhecidas como reuniões de 

reflexão) são ferramentas eficazes para ajudar as equipes a entenderem o ritmo de 

desenvolvimento. Eles também propõem uma nova medida para diagnosticar o quão 

bem os testes e a integração contínua são executados nos projetos. 

 Lisboa e seus colaboradores descrevem os passos de um processo de 

desenvolvimento baseado em linhas de produto de software (Lisboa, et al., 2008). Eles 

também descrevem uma metodologia educacional para ensinar o estado da arte do 

desenvolvimento de software reutilizáveis em cursos de pós-graduação. Eles destacam a 

importância do empenho dos especialistas de domínio para o sucesso do projeto. Os 

autores também comentam sobre a deficiência em encontrar métricas para a análise de 

recursos e da dificuldade em definir a granularidade dos requisitos e casos de uso. 

  O trabalho de Alexandre Freire (Freire, 2007), apresenta maneiras de  melhorar 

o ensino de técnicas para que equipes possam colaborar no desenvolvimento de 

software. São apresentadas estratégias para facilitar o ensino e a adoção das práticas 

ágeis, fundamentais para melhorar a qualidade do software desenvolvido no país. Este 

trabalho pesquisa o ensino de XP em contextos acadêmicos, governamentais e 

industriais. Três estudos de caso foram conduzidos e analisados para sugerir padrões 

que podem auxiliar o ensino da metodologia por um educador em qualquer contexto. 

2.2.2 DOMÍNIO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar a Ciência da Computação para produzir inovação, quase sempre, exige 

conhecimento específico do domínio de problema. O envolvimento de especialistas 

destes domínios é essencial para o sucesso dos projetos de desenvolvimento de 

software. Neste estudo de caso, os estudantes precisaram aprender e dominar conceitos, 

técnicas, métodos e ferramentas de Geoprocessamento e de Modelagem Ambiental. Este 

aprendizado pode acontecer via instrução formal, baseada em cursos que utilizam 

técnicas construtivistas, ou por uma abordagem baseada no estudo de problemas reais. 

Embora a metodologia Problem-Based-Learning (PBL) ter sido largamente explorada 
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em vários domínios por universidades no exterior (Albanese, 1993) (Kay, 2010), 

existem apenas algumas experiências relacionadas à sua utilização em cursos de 

computação por universidades brasileiras (Santos, 2007).  

 Os fundamentos do PBL (Duch, 2001) se ajustam às necessidades de um 

laboratório de pesquisa e inovação porque os alunos aprendem segundo eles, a enfrentar 

problemas reais e mal estruturados. Eles aprendem a buscar informações para tornar o 

problema claro. Os alunos aprendem a regular conscientemente seus próprios 

pensamentos ao selecionar e avaliar estratégias e ao monitorar o progresso em direção a 

uma solução. Eles aprendem a desenvolver argumentos defensáveis e dirigidos por 

evidências. Os alunos tornam-se responsáveis pela definição do problema e 

planejamento de ações, defendendo a sua resolução através de critérios que sejam 

significativos para o domínio de problema. Enquanto os professores, pesquisadores e 

líderes de equipe podem atuar como treinadores que orientam grupos tutoriais 

(Gallagher, 1997). Há evidências de que a instrução PBL resulte no aumento da 

retenção de conhecimento em longo prazo, por períodos de até vários anos. Também 

resulta a melhoria do interesse em aprender um determinado assunto e na melhora da 

capacidade de aprendizagem autodirigida (Norman, 1992). 
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3 CASOS DE ESTUDO E METODOLOGIA ÁGIL PROPOSTA 

Este capítulo descreve os casos de estudo conduzidos nesta pesquisa, os 

materiais e métodos utilizados, a divisão do trabalho e como foi realizada a coleta de 

dados e como os dados foram tratados.  

3.1 Projeto e execução do estudo de caso 

 Esta pesquisa foi dividida em duas etapas. Na primeira, o objetivo foi customizar 

um processo de desenvolvimento de software capaz de tornar produtivo um laboratório 

acadêmico cujos colaboradores são, na sua maioria, estudantes de graduação. Para isto, 

um laboratório voltado à pesquisa e à inovação em computação foi selecionado e uma 

primeira versão do processo de desenvolvimento de software foi implantada em seu 

ambiente. Então, o ciclo PDCA utilizado para evoluir o processo considerando critérios 

de desempenho e qualidade. Após a seleção de alguns projetos de software para o 

estudo de caso, eles foram monitorados por meio de métricas selecionadas a partir da 

literatura. A cada liberação de versões desses projetos, as métricas coletadas foram 

utilizadas para identificação de falhas e de oportunidades de melhoria no processo. No 

decorrer deste estudo, o processo foi alterado inúmeras vezes para melhorar essas 

métricas. Os níveis de maturidade do MPS.Br guiaram as escolhas e decisões tomadas 

neste processo de melhoria, pois os autores consideram vital ter a oportunidade de 

pesquisar, desenvolver software e ensinar em um ambiente que aplica as melhores 

práticas e políticas da indústria de software. Dentre os diversos processos definidos no 

MPS.Br, os processos de medição e a gerência de reutilização receberam atenção 

especial por apoiarem os objetivos desta pesquisa e por ajudarem no arranjo dos ativos 

do processo e produto que são compartilhados por todas equipes.  

Na segunda etapa, o objetivo foi implantar o processo customizado em outros 

laboratórios e avaliar seu impacto. Para isto, as métricas de processo já selecionadas 

foram utilizadas para monitorar as atividades de desenvolvimento desses laboratórios 

antes, durante e depois implantação do processo de desenvolvimento customizado. 

Desta maneira, uma linha de base (baseline) foi construída para permitir análises 

comparativas entre o "antes" e o "depois". Finalmente, as equipes de todos os 

laboratórios responderam a questionários que avaliam a percepção acerca do processo 

de desenvolvimento de software implantado e acerca do ambiente de trabalho 

(Lethbridge, 2005).  

 O Laboratório para Modelagem e Simulação do Sistema Terrestre - TerraLAB, 

do Departamento de Computação (DECOM), da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), foi selecionado como ambiente propício ao desenvolvimento da primeira etapa 

desta pesquisa. Justificam esta escolha o fato dele possuir, desde 2006, projetos de 

software de longo prazo em andamento (cinco anos) e possuir produtos utilizados por 

usuários espalhados pelo mundo e por diversas instituições públicas brasileiras - o 

simulador TerraME (Carneiro, et al., 2013). Os laboratórios HPC LAB e Imobilis, do 

DECOM/UFOP, foram selecionados para o desenvolvimento da segunda etapa desta 

pesquisa. O interesse dos professores coordenadores destes laboratórios e a maturidade 

das inovações desenvolvidas por seus times justificaram esta escolha.   
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3.1.1 SELEÇÃO DE PROJETOS PARA O ESTUDO DE CASO 

 Durante a primeira etapa desta pesquisa, que durou cerca de três anos, todos os 

projetos de software do laboratório TerraLAB seguiram as diversas versões do processo 

de desenvolvimento de software customizadas neste trabalho. No entanto, a seleção dos 

projetos de software que serviriam como estudos de caso foi feita buscando-se equipes 

formadas majoritariamente por alunos de graduação, de tamanho e experiência 

diferentes, privilegiando projetos desenvolvidos com diferentes tecnologias. Por isto, 

este texto reporta apenas as informações de dois desses projetos: O projeto de grande 

porte TerraME e projeto de pequeno porte KMLMaker. O  comportamento observado 

nestes projetos é similar àqueles observados nos demais projetos. Assim, a discussão 

será realizada utilizando somente este dois estudos de caso.  

 O TerraME é um conjunto de ferramentas de modelagem e simulação 

desenvolvidas em C++ e Lua (Carneiro, et al., 2013). Ele está em desenvolvimento há 

dez anos e nove de suas versões foram liberadas gratuitamente na Internet. Estas versões 

serviram como base para os esforços nacionais na definição das políticas públicas 

acerca das mudanças de uso e cobertura da terra (LUCC) na região amazônica (Moreira, 

et al.) (Aguiar, et al., 2007) (Câmara, et al., 2005), acerca da emissão dos gases do efeito 

estufa (Aguiar, et al., 2012), acerca dos alertas precoce contra catástrofes naturais 

(Lopes, et al., 2011) (Reis, et al., 2011), e acerca do controle da dengue (Lana, et al., 

2011). Portanto, o TerraME é um projeto de grande porte e de alta complexidade que 

tem, como stakeholders, equipes multidisciplinares formadas por cientistas de diferentes 

formações (biólogos, ecólogos, sociólogos, geógrafos, físicos, etc) e interessados em 

aplicá-lo a diferentes domínios de problema. A equipe do TerraME é formada por 10 

colaboradores. 

 O KMLMaker é um projeto de software oriundo de um projeto maior chamado 

SIGHabitar, que também foi desenvolvido pelo TerraLAB. O SIGHabitar é um conjunto 

de ferramentas de inteligência de negócios destinadas ao desenvolvimento de Sistemas 

de Informações Territoriais (Silva, et al., 2012). O KMLMaker é um aplicativo móvel 

para coleta de dados em campo. Ele é desenvolvido sobre a plataforma Android e utiliza 

as interfaces de programação Google Maps, Open Street Map e Bing Maps para 

implementar a maioria de suas funcionalidades. Consequentemente, ele é um projeto de 

pequeno porte que utiliza tecnologias bem estabelecidas no mercado. A equipe do 

KMLMaker é formada por 4 colaboradores. 

 Os projetos TerraME e KMLMaker possuem equipes formadas majoritariamente 

por estudantes de graduação. No entanto baseiam-se em tecnologias muito diferentes. O 

TerraME é desenvolvido nas linguagens Lua e C++ para os sistemas operacionais 

Windows, Linux e Macintosh. Ele possui uma equipe mais entrosada, acostumada com 

trabalho colaborativo e dispersa geograficamente: Ouro Preto, MG, e São José dos 

Campos, SP. O KMLMaker possui uma equipe nova, formada por programadores 

pouco experientes.  
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 A segunda etapa desta pesquisa teve duração de quatro meses, nos quais todos os 

projetos em andamento nos laboratórios HPC LAB e Imobilis foram monitorados pelas 

métricas de processo selecionadas na etapa anterior desta pesquisa. No primeiro mês, os 

projetos foram monitorados sem que qualquer alteração fosse feita nos ambientes de 

produção destes laboratórios, gerando a linha de base (baseline) que seria utilizada na 

avaliação do impacto do processo que ainda seria implantado. Nos próximos dois 

meses, a implantação do processo customizado foi realizada por meio de treinamento, 

reuniões de acompanhamento e, principalmente, de operação assistida das atividades 

processuais. No último mês, os laboratórios passaram a operar de forma completamente 

autônoma e a coletar suas próprias métricas que, foram verificadas pelos autores desta 

pesquisa.  

3.1.2 SELEÇÃO DAS MÉTRICAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 O paradigma GQM, foi o que mais ajudou na escolha das métricas dessa 

pesquisa. Justificou esta escolha o fato dele ser de fácil entendimento e possuir um 

acervo gigantesco de documentações de seu uso na Internet. As metas levantadas foram 

conseguir maior dedicação dos estudantes nos projetos, conseguir motivá-los para o 

sucesso dos projetos, promover o comprometimento de cada um com suas tarefas, 

aumentar a qualidade dos produtos desenvolvidos, e tornar o processo replicável em 

ambientes correlatos. Por isto, métricas capazes de responder as seguintes perguntas 

chaves foram selecionadas: Qual a completude do projeto em um determinado 

momento? Qual é a média de dedicação das equipes? Qual a quantidade de esforço cada 

equipe pode realizar durante as iterações? Quanto de dedicação é transformada em 

trabalho realizado pela equipe? Qual a taxa de cobertura de teste nos produtos 

desenvolvidos? Qual a quantidade de defeitos detectados durante e depois do 

desenvolvimento? Todas as métricas de coleta difícil ou custosa foram descartadas.  

 Apesar dos métodos ágeis não atribuírem muito valor a planos e a cronogramas 

pré-determinados, estes são instrumentos exigidos pelas agências de fomento à pesquisa 

e inovação. Logo, estes instrumentos precisam ser considerados e respeitados pelos 

processos adotados por laboratórios acadêmicos envolvidos com pesquisa e inovação. 

Por isto, é dada uma atenção especial às métricas que permitam a comparação entre 

aquilo que foi estimado e aquilo que foi realizado, por exemplo, prazos e volume de 

trabalho. Algumas métricas foram selecionadas da literatura e outras (em itálico) foram 

criadas nesta pesquisa para o monitoramento dos estudos de caso, são elas: 

 Dedicação = Número de horas trabalhadas em um determinado período de 

tempo 

 Dedicação relativa = Dedicação / Número de horas planejadas trabalhadas para 

o mesmo período de tempo 

 Velocidade = Número (ou pontos) de tarefas executadas e aprovadas em um 

período fixo de tempo 

 Produtividade = Velocidade / Soma da dedicação de todos os membros da 

equipe no mesmo período de tempo 

 Velocidade relativa = Velocidade / “Número” de tarefas planejadas para o 

mesmo período de tempo 
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 Produtividade relativa = Velocidade relativa / Dedicação relativa média dos 

colaboradores da equipe 

 Completude do Projeto = Percentual de tarefas planejadas, realizadas e 

aprovadas 

 Incremento do Projeto = Percentual de tarefas planejadas, realizadas e 

aprovadas em um período fixo de tempo 

 Número de erros = Número de erros de software detectados pela equipe de 

desenvolvimento ou pelo cliente 

 Fator de Teste (Sato, et al., 2006) = Número de linhas de código de teste / 

Número de linhas de código do produto 

3.2 O processo de desenvolvimento de software BOPE 

 Ao longo de três anos, um processo de desenvolvimento de software chamado 

BOPE evoluiu cíclica e incrementalmente para assegurar que equipes formadas por 

estudantes de graduação pudessem ser bem avaliadas segundo as métricas de processos 

selecionadas. As próprias métricas fazem parte do processo e, desta forma, também 

evoluíram ao longo do tempo. A cada falha percebida no processo ou nas métricas, 

foram realizadas modificações para assegurar que o processo incluiria uma métrica 

capaz de capturar a falha. Além disto, os papéis, as atividades e os artefatos do processo 

eram modificados de forma a evitar ou dirimir a ocorrência das falhas. Na ausência de 

falhas, os principais valores norteadores desta evolução foram a boa qualidade dos 

produtos (ausência de bugs), o respeito aos prazos e aos custos estimados, a resiliência 

dos projetos à rotatividade das equipes e a pouca capacitação dos recursos humanos. Por 

isto, os papéis deveriam ser muito claros e fáceis de serem aprendidos por imitação, 

como uma atividade cotidiana cuja técnica pudesse ser ensinada de um colaborador para 

outro.  

 O processo resultante desta evolução é apresentado na Figura 7. Ele enrijece as 

características comuns aos métodos ágeis com um conjunto de atividades bem definidas 

e artefatos leves, padronizados e mensuráveis. Os artefatos do processo são ditos leves 

porque foram projetados para serem construídos com simplicidade e, ainda assim, 

garantir a qualidade dos produtos. Eles evoluíram de forma a conter somente as 

informações essenciais à realização das atividades, permitindo o rastreamento de 

responsabilidades e para serem mensuráveis quantitativamente, por exemplo, utilizando-

se as métricas selecionadas nesta pesquisa.   

 Assim como o Scrum, o foco está na inspeção e validação dos produtos e 

artefatos pelo cliente. O cliente que tem seu representante na equipe de 

desenvolvimento - o analista de negócio. O processo também possui atividades 

organizadas em ciclos de desenvolvimento curtos com feedback rápidos, permitindo a 

equipe corrigir suas ações com eficiência. O backlog é decomposto em selected 

backlogs formados pelas estórias de usuário que representam os incrementos de 

software desejados. Sprints são ciclos de desenvolvimento de 2 a 4 meses nos quais um 

incremento estável de software é produzido. Os sprints são formados por ciclos 

internos, que duram uma semana e são chamados iteração, nos quais as atividades 

essenciais do desenvolvimento de software acontecem: Concepção, projeto, construção, 



 

26 

 

teste e integração.  Reuniões de objetivos bem definidos são utilizadas para manter a 

equipe alinhada e o bom ritmo de andamento do projeto. No início de cada sprint, 

reuniões de planejamento são úteis para definir o selected backlog. No início de cada 

iteração, reuniões da equipe são utilizadas para detalhar, classificar e priorizar as 

estórias de usuário. Ao final da iteração, reuniões semanais são utilizadas para discutir 

com a equipe as métricas coletadas.   

 Por outro lado, assim com no XP, os produtos são desenvolvidos após os testes 

que são utilizados para verificá-los. Os testes regressivos são uma das principais 

maneiras de se garantir a melhoria incremental da qualidade dos produtos. Para 

promover o desenvolvimento de testes significativos, que esclarecem "o quê" deve ser 

testado e "como", as estórias de usuário são identificadas e são descritas conforme a 

metodologia Behavior Driven Development (BDD). O líder de projeto ocupa-se 

principalmente de parear os membros da equipe de desenvolvimento, ele age como um 

treinador (coach) auxiliando-os na resolução do problema e é responsável por verificar 

os resultados das atividades realizadas por sua equipe.  

3.2.1 ESTRUTURA DOS PROJETOS 

 No BOPE, os projetos têm no mínimo a seguinte estrutura e informações: 

 Escopo do projeto: Ele define o contexto em que o projeto está envolvido. 

Define a missão do projeto e os objetivos específicos. Descreve os benefícios 

pretendidos pelo cliente. Para gerenciar as expectativas do cliente, ele descreve 

aquilo que o software fará e suas limitações (escopo negativo). 

 

 Backlog do Projeto (entregáveis do projeto): O product backlog é uma lista 

dos principais produtos esperados do projeto, por exemplo, software, modelos 

computacionais, cursos, monografias, publicações, etc. É ideal que ele contenha 

o prazo e custo que cliente estima para cada produto. Estas informações são 

essenciais para se construir o cronograma inicial do projeto e preparar uma 

proposta técnica e comercial. Quantas estórias de usuários podem ser feitas? 

Qual a complexidade que elas podem ter? Em qual período?  Por qual valor? 

Quais os recursos serão necessários? O product backlog é aberto e pode ser 

detalhado e mudado ao longo do projeto para satisfazer as expectativas do 

cliente. 

 

 Estórias de Usuários: As principais estórias de usuários (ou requisitos) são 

identificadas e priorizadas. Estórias de usuários são descrições leves de como o 

produto deve ser usado e como ele deve se comportar. Ao longo do projeto, elas 

devem ser detalhadas e tornarem-se específicas, mensuráveis, alcançáveis, 

relevantes e contidas (Wainer, 2003). Por específicas e mensuráveis significa 

que as estórias de usuários devem ser testáveis e que os pares (entrada e saída 

esperada) devem ser conhecidos. Por alcançáveis significa que se os 

desenvolvedores não puderem entregar uma estória de usuário em uma iteração, 

elas devem ser decompostas em várias estórias de usuários. Por contidas 

entende-se que é importante saber quando desistir de uma estória de usuário 

quando o prazo estimado para sua conclusão é extrapolado diversas vezes. Por 
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relevantes entende-se que as estórias de usuários fornecerem o máximo de valor 

possível para o cliente. 

 

 Cronograma do Projeto: O cronograma do projeto é, em geral, estimado para o 

período total do projeto. No entanto, ao longo do projeto, o cronograma pode ser 

refinado para cada sprint. O cronograma pode ser detalhado em estrutura de 

árvores. O nó raiz representa todo o projeto. O segundo nível de nós representa 

os produtos do projeto. Os próximos níveis de nós representam subprodutos. Os 

nós folha representam as estórias de usuários (ou requisitos) que devem ser 

implementados a fim de realizar as entregas do projeto. Considerando os 

recursos disponíveis, é possível estimar o tempo total necessário para 

implementar as estórias de usuários.  

3.2.2 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO 

 No BOPE, os projetos são iniciados por solicitações feitas pelos clientes ou por 

demandas de pesquisa geradas internamente aos laboratórios. Produtos de software de 

longa duração, como o TerraME, podem dar origem a dois novos projetos a cada ano. 

Um para a manutenção da versão anterior do software e outro para o desenvolvimento 

de novas funcionalidades. Ambos os tipos de projeto são desenvolvidos seguindo o 

processo BOPE descrito na Figura 7. 
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Figura 7. Processo de desenvolvimento BOPE 

 

 

 O cliente ou o líder do laboratório tem sempre um representante na equipe de 

desenvolvimento. O analista de negócios tem a mesma responsabilidade que o Product 

Owner (PO) tem no Scrum. A equipe de desenvolvimento tem um líder que é um 

desenvolvedor experiente e que algumas vezes não lhe é atribuído estórias de usuários. 

Sua tarefa é ajudar os desenvolvedores a realizar suas atividades e verificar os 
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resultados produzidos por sua equipe. Um gerente de projetos acompanha todos os 

projetos, avalia as métricas do processo de desenvolvimento, das equipes e dos 

produtos. Ele também resolve os riscos para todos os projetos (cronograma, custo e 

qualidade). 

 Antes do projeto começar, uma reunião de planejamento ocorre para coletar 

informações suficientes para identificar o escopo do projeto, produtos do projeto 

(product backlog), e as principais estórias de usuários de cada produto. Esta reunião 

também resulta em uma estimativa inicial ou refinamento do cronograma do projeto, 

dos recursos necessários a sua realização e dos custos envolvidos. 

 Os projetos evoluem em sprints (grandes ciclos), em que novas versões dos 

produtos dos projetos são produzidas e entregues agregando valor para as partes 

interessadas. Cada sprint é formada por várias iterações (pequenos ciclos), em que a 

equipe desenvolve atividades de desenvolvimento segundo o paradigma Test-Driven 

Development (TDD), além de atividades de medição e atividades de feedback. As 

iterações são síncronas entre os projetos, por exemplo, elas começam e terminam ao 

mesmo tempo. 

 No início de cada sprint, uma reunião de planejamento deve ocorrer para definir 

as estórias de usuários da próxima sprint (Selected Backlog), para detalhar essas 

estórias de usuários, para estimar o cronograma das sprints e os recursos necessários à 

execução. Depois, uma reunião de equipe deve ocorrer para selecionar, priorizar e 

avaliar (talvez usando o planning poker) as estórias de usuários que serão desenvolvidas 

na próxima iteração. O gerente de projeto e toda a equipe devem participar dessas 

reuniões. No entanto, não é necessário que o analista de negócio (product owner) 

sempre compareça a todas as reuniões das equipes. Os líderes das equipes têm 

autonomia para lidar com elas. O líder da equipe deve ver o gerente de projeto como um 

cliente e o gerente de projeto deve ver o líder do projeto como um prestador de serviços 

(Figura 8). O gerente de projeto sempre quer o menor prazo e menor consumo de 

recursos. O líder da equipe muitas vezes quer liberdade e mais tempo para fazer seu 

trabalho. Eles devem negociar. 

 Após a reunião de equipe, as atividades cíclicas de desenvolvimento orientado a 

testes estão prontas para começar. Primeiro, os desenvolvedores devem criar um plano 

de testes. Eles podem exigir uma reunião técnica com o líder do laboratório para 

resolver problemas de concepção e projeto dos testes e das estórias de usuários. O líder 

do laboratório muitas vezes é um pesquisador ou um professor, cuja competência é a 

razão da existência do laboratório. Este fato justifica sua participação nas atividades de 

concepção e projeto. Finalmente, os desenvolvedores devem executar testes para 

verificar se as estórias de usuários foram implementadas da maneira correta. Se houve 

falha, as atividades de desenvolvimento orientadas a testes devem recomeçar. As 

atividades do plano de testes que forem concluídas devem ter seu estado alterado para 

“aguardando aceite”, indicando para o líder da equipe a necessidade de verificá-la. 
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 O líder da equipe verifica continuamente as estórias de usuários que estão 

aguardando aceite, executa os testes regressivos e integra as estórias de usuário 

aprovadas com o restante do produto. Se uma estória de usuário é reprovada pelo líder 

da equipe, ele a reabre e o registro das próximas horas consumidas no desenvolvimento 

desta atividade é contabilizado como retrabalho. No fim de cada iteração, o líder de 

equipe apresenta as estórias de usuários implementadas para o analista de negócio em 

uma reunião de validação, o gerente de projeto coleta métricas sobre a equipe, o 

processo e o produto. Em seguida, tais métricas são discutidas com todos os 

colaboradores na reunião semanal. 

 No final das iterações, o líder do laboratório realiza a reunião semanal com 

todas as equipes, preferencialmente ao mesmo tempo. O gerente de projeto apresenta as 

métricas de todos os projetos. As equipes avaliam o processo de desenvolvimento, 

destacam as lições aprendidas com a experiência, e formulam um plano de pequenas 

mudanças para a próxima iteração. Esta reunião não deve durar mais que uma hora. 

Portanto os líderes de equipe devem estar preparados para falarem de suas equipes. 

 Quando todas as estórias de usuários são concluídas com êxito pelos 

desenvolvedores, elas devem ser aprovadas pelos líderes de equipe e, em seguida, 

validadas pelo analista de negócio (product owner). Se todas as estórias de usuário 

foram concluídas, o projeto está pronto para ser fechado. Caso contrário, uma nova 

sprint começará com uma reunião de planejamento (Pereira, 2013). 

3.2.3 HIERARQUIA DE PAPÉIS 

 A Figura 8 apresenta os papéis que os membros do time de desenvolvimento 

podem desempenhar no processo BOPE. O líder do laboratório muitas vezes 

desempenha o papel de analista de negócios (ou product owner).  O líder da equipe é 

um desenvolvedor experiente, cuja tarefa principal é ajudar os desenvolvedores a 

realizarem suas atividades e verificar a aceitação das estórias de usuários realizadas pela 

equipe. Um estudante de mestrado é indicado para este papel. Um desenvolvedor pode 

desempenhar três tipos de papéis: Analista de sistemas, engenheiro de software e 

engenheiro de teste. Estes papéis são atribuídos segundo o perfil e experiência do 

desenvolvedor. Os desenvolvedores normalmente são alunos de graduação. O gerente 

de projeto acompanha todos os projetos, avalia o desempenho do processo de 

desenvolvimento, das equipes e dos produtos. Ele também resolve os riscos para todos 

os projetos (cronograma, custo e qualidade). Este pode ser um estudante de mestrado ou 

aluno de graduação, depende do perfil de liderança que este colaborador oferece. A 

Tabela 3 apresenta as atividades realizadas por cada papel. 
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Figura 8. Hierarquia nos papéis do BOPE 

 

Tabela 3. Papéis X Responsabilidades 

Papéis Atividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analista de negócio 

Cuida da pesquisa de mercado e da venda dos 

serviços. Responsável pelo relacionamento com o 

cliente, ele deve gerenciar as expectativas e 

interesses do cliente. Participa da reunião de 

planejamento, na qual elabora o escopo do projeto, 

define os produtos do projeto (product backlog). 

Participa da reunião técnica com a equipe e ajuda a 

esclarecer detalhes sobre a concepção e projeto do 

software. Avalia os resultados das medições do 

processo, das equipes e dos produtos através da 

reunião semanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente de projeto 

Aloca recursos, mantém a equipe do projeto focada, 

ajuda as equipes na avaliação das tarefas do 

“planning poker”. Gerencia riscos nas atividades 

de desenvolvimento. Responsável por coletar 

métricas dos líderes de equipe e avaliar essas 

métricas, comparando projetos e reportando as 

conclusões para o analista de negócio e equipes. 

Prepara relatórios semanais de acompanhamento. 

Participa de todas as reuniões. Responsável pelo 

processo, garante que ele é executado corretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder de equipe 

Líder técnico da equipe de desenvolvimento. 

Responsável pela concepção e projeto técnico dos 

testes e dos produtos. Planeja os testes com os 

engenheiros de teste. Define a arquitetura e 

estrutura do sistema (diagramas de componentes, 

implantação, classe e de sequência) com os 

engenheiros de software. Guia os desenvolvedores 

durante a implementação. Executa testes 

regressivos. Controla as versões e mudanças do 

software. Coleta métricas sobre o processo de 

desenvolvimento, sobre os produtos e sobre sua 

equipe. Coleta as métricas para o Gerente de 

Projetos. 

 

 

 

Analista de sistema 

Coleta, analisa e acompanha os requisitos do 

software (estórias de usuários). Detalha as estórias 

de usuário. Descreve as características e os limites 

técnicos dos produtos de software. Gera 
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documentação, tutorial e exemplos de utilização 

dos produtos de software. 

 

Engenheiro de teste 

Planeja, implementa e executa os casos de testes 

funcionais, de integração e de aceitação. 

 

 

Engenheiro de software 

Implementa as estórias de usuários e os testes 

unitários. Executa e garante a qualidade dos testes 

unitários. 

 

3.2.4 ARTEFATOS DE SOFTWARE 

 

A Tabela 4 representa os artefatos produzidos em cada atividade do processo de 

desenvolvimento BOPE: 
Tabela 4. Atividades X Artefatos 

Atividade Artefato Quem participa  
 

 

Reunião de planejamento 

Escopo do projeto, product 

backlog, selected backlog, 

cronograma do projeto, 

principais estórias de 

usuários 

Analista de negócio, 

gerente de projeto, líder 

de equipe 

 

Reunião de equipes Estórias de usuários 

classificadas 

Gerente de projeto, líder 

de equipe, 

desenvolvedores 

 

 

Reunião técnica 

Diagramas UML 

(diagramas de classe, 

sequência, estado, 

componente ou 

implantação) 

Analista de negócio, líder 

de equipe, 

desenvolvedores 

 

Projeto dos testes Cenário de testes Líder de equipe, 

desenvolvedores 

 

Implementação dos testes Código-fonte dos testes Desenvolvedores  

Implementação das estórias 

de usuário 

Código-Fonte das estórias 

de usuários 

Desenvolvedores  

Execução do plano de teste Relatório de testes Desenvolvedores  

 

Atualização do estado das 

estórias de usuário 

Estado das estórias de 

usuários modificado para 

“aguardando aceite” 

Desenvolvedores  

Execução dos testes 

regressivos 

Relatório de resultados dos 

testes regressivos 

Líder de equipe, 

desenvolvedores 

 

Medição do processo de 

desenvolvimento 

Relatório de medição Gerente de projeto  

Reunião semanal Ata da reunião Analista de negócio, 

gerente de projeto, líder 

de equipe, 

desenvolvedores 

 

 

Integração das estórias de 

usuários 

Código-Fonte das estórias 

de usuários aprovadas 

integrado  

Líder de equipe  

 

Reabertura das estórias de 

usuários 

Estado das estórias de 

usuários modificado para 

“reaberto” e retrabalho 

registrado 

Líder de equipe  

Validação das estórias de 

usuários 

 Estórias de usuários 

validadas pelo cliente 

Analista de negócio, 

gerente de projeto, líder 

de equipe 
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3.2.5 FERRAMENTAS DE APOIO AO PROCESSO 

Durante os estudos de caso, algumas ferramentas para a automação dos 

processos e para coleta de métricas foram utilizadas no laboratório TerraLAB. O 

Netproject
3
 foi utilizado para a gestão dos cronogramas de projeto, registro das horas 

trabalhadas e monitoramento da completude e avanço dos projetos. A ferramenta Trac 
4
foi utilizada para de controle de mudanças. À medida que os projetos avançavam, as 

atividades previstas no cronograma eram desmembradas em passos (tickets) que, eram 

classificadas e atribuídas aos seus responsáveis, durante as reuniões de equipe. Os 

tickets podem ser de melhoria, defeitos ou tarefas operacionais. O Subversion 
5
foi 

utilizado para o controle de versões do software e funcionou integrado com o Trac, 

promovendo a rastreabilidade entre versões do código e os estórias de usuário realizadas 

(passo a passo). O sistema de wiki chamado Dokuwiki
6
 foi utilizado para documentação 

dos projetos e compartilhamento dos artefatos, de ideias e de decisões entre as equipes. 

O software Pivotal Tracker
7
 também foi utilizado em alguns projetos do 

TerraLAB, porém, algumas características que o deixou menos indicado que o 

NetProject e Trac juntos. O Pivotal Tracker conta o tempo em dias, registrando os dias 

que a atividade gastou para passar por todos os estados da iteração até seu aceite final. 

O NetProject calcula o tempo exato de dedicação para cada atividade. A geração de 

relatórios customizados no Pivotal é feita manualmente enquanto que o Trac permite a 

criação de uma busca via comandos SQL que facilita e torna a coleta menos sucessível a 

erros. 

 O BOPE foi projetado para ser independente de ferramentas específicas. As 

ferramentas descritas acima foram utilizadas com sucesso no ambiente TerraLAB. Os 

outros laboratórios tiveram liberdade de escolher as ferramentas que lhes interessavam. 

Por exemplo, o HPC LAB utilizou o software Asana
8
 para o controle de mudanças e o 

NetProject para coleta de horas. O laboratório iMobilis optou utilizar o software 

GroupCamp 
9
para apoiar todo o processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 http://netproject.com.br 
4 http:// trac.edgewall.org 
5 http:// subversion.apache.org 
6 http://dokuwiki.org/dokuwiki 
7 http:// pivotaltracker.com/ 
8 https://asana.com/ 
9 http://groupcamp.com.br/ 
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4 RESULTADOS 

Esta seção apresenta os resultados alcançados durante a execução desta pesquisa. 

São discutidos os estudos de caso realizados nos laboratórios de pesquisa e inovação em 

computação TerraLAB, HPC Lab e Imobilis, hospedados no Departamento de 

Computação da Universidade Federal de Ouro Preto.  

4.1 Implementação da melhoria de processo 

No TerraLAB, a implantação de um processo de desenvolvimento de software 

teve início em 2010. Primeiramente, na forma de um projeto de iniciação científica e, 

depois, na forma de um trabalho de conclusão de curso (Pereira, 2011). No ano de 2011, 

o processo implantado era muito similar ao RUP, muito burocrático e contraproducente. 

Ao invés de concentrar em questões técnicas e de pesquisa envolvidas nos projetos de 

software, uma grande parte do esforço do coordenador do laboratório era dedicada ao 

treinamento dos estudantes no uso do processo e na construção dos artefatos. O 

processo de desenvolvimento não previa sprints e o cronograma anual era estimado no 

início do ano e então seguido. 

Ao longo do tempo, o processo de desenvolvimento gradativamente incorporou 

práticas ágeis, combinando as disciplinas e papéis identificados no RUP, os ciclos 

curtos, os artefatos e reuniões do Scrum, os processos de teste do XP e a especificação 

de estória de usuário e de cenários de teste conforme o BDD.  

No início, a equipe do TerraLAB se reunia quinzenalmente e discutia os 

problemas levantados durante a reunião, sem qualquer apoio de relatórios que 

evidenciassem falhas. Os ciclos de desenvolvimento RUP duravam seis meses e, por 

isso, apenas dois ciclos eram executados por ano. Testes unitários, funcionais e de 

integração só começaram a ser desenvolvidos a partir de 07/01/2012. Os testes só 

passaram a ser automatizados a partir de 25/05/2012. O conceito de iterações de 

desenvolvimento curtas (uma semana) com feedbacks rápidos foi adotado em 

01/08/2012. A partir de então, tiveram início as reuniões semanais para 

acompanhamento dos projetos. A partir de 10/09/2012 a integração de software passou 

a ser apoiada pela execução de testes regressivos. A coleta de métricas de processo 

começou em 18/03/2013. As métricas passaram a ser discutidas coletivamente e a cada 

iteração na reunião semanal de 26/03/2103. Dia 25/03/2013 um banco de horas 

começou a ser calculado semanalmente e foi discutido, pela primeira vez, na próxima 

reunião semanal. O analista de negócio/cliente passou formalmente a fazer parte da 

equipe e é responsabilizado por validar as estórias de usuário, os cenários de teste e os 

produtos em 16/07/2013. A partir desta data, estas tarefas passaram a ser realizadas 

semanalmente na reunião de validação que acontece no final de cada iteração. As 

estórias de usuário e cenários de testes começaram a ser especificados em conformidade 

com o BDD em 18/11/2013. A figura 9 ilustra a adoção dessas práticas ao longo do 

tempo. 
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Figura 9. Adoção de práticas ágeis do BOPE na linha do tempo 

 

Desde o início de 2011, os autores perceberam que os alunos de graduação não 

cumpriam as horas semanais de trabalho referente aos termos do contrato. Os alunos de 

pós-graduação trabalhavam o combinado ou até mais, conforme ilustra figura 10. No 

início de 2012, os autores implantaram uma ferramenta de gerenciamento de projeto 

capaz de registrar o tempo consumido na execução de cada atividade prevista no 

cronograma.  

 
Figura 10. Dedicação de mestrandos e graduandos em 2013 

 

A figura 10 mostra separadamente a dedicação relativa dos estudantes de pós-

graduação e de graduação, ao longo de 2013. É notável que os estudantes de graduação 

são recursos desafiadores para gestão dos projetos e que, o comportamento dos 

graduandos é diferente dos pós-graduandos. Como a equipe do TerraLAB é 

majoritariamente formada por graduandos, cerca de 80%, a baixa dedicação deles acaba 

por reduzir drasticamente  a dedicação média da equipe. Enquanto os alunos de pós-

graduação retomam rapidamente o ritmo de trabalho após as férias (janeiro e setembro), 

os estudantes de graduação o fazem muito lentamente. Diferentes dos pós-graduandos, 

os graduandos desaceleram o ritmo de trabalho antes das provas escolares (abril e 

setembro) e demoram a retomar um bom ritmo. A dedicação média dos estudantes de 

graduação ao longo de 2013 foi de 63,32% com desvio padrão de 27,63%, resultando 
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em um coeficiente de variação de 43,80%. Enquanto que, a dedicação média dos 

estudantes de pós-graduação foi de 92,08%, com desvio padrão de 16,63%, resultando 

em um coeficiente de variação de 18,05%. As Figuras 11 e 12 apresentam, para cada 

iteração, a média da dedicação relativa de todos os colaboradores do TerraLAB ao 

longo de 2012 e 2013. 

 
Figura 11. Dedicação média de todos os colaboradores do laboratório em 2012 

 

Nas Figuras 11 e 12, os eventos A, B e C apontam os períodos de provas 

escolares. No início de 2012, a equipe estava se adaptando a registrar horas trabalhadas. 

Contudo, alguns esqueciam de realizar o registro ou o faziam de forma incorreta. Foram 

necessárias duas semanas para implantar esta prática. Observando a curva de média 

móvel (janela 4 ou 1 mês), em azul, é possivel observar que, ao longo de 2012, a 

dedicação da equipe variou em relação a esta média. Este fato revela uma equipe sem 

ritmo de trabalho e capaz de comprometer as estimativas de prazo e custo dos projetos. 

A dedicação média ao longo de 2012 foi de 69,76% com desvio padrão de 31,51%, 

resultando em um coeficiente de variação de 45,17%. Houve uma melhora significante 

da dedicação da equipe ao longo do ano, de 60 para 80%, conforme mostra a regressão 

linear em vermelho. Contudo, uma questão relevante, que não era capturada pelas 

métricas utilizadas naquele momento, é determinar se os estudantes estavam mesmo 

produzindo resultados nas horas registradas ou se consumiam o tempo declarado em 

outras atividades. Por exemplo, era comum encontrar alguns navegando por páginas do 

Facebook.  

Na figura 11, entre os eventos A e B, a média de dedicação manteve-se em 

aproximadamente 70% até o mês de maio (08/05/2012). Após esta data, várias reuniões 

motivacionais discutiram o gráfico de dedicação com toda a equipe. Impulsionada pela 

proxidade dos marcos de projeto (datas das entregas), os estudantes de graduação 

passaram a se dedicar intensamente por um curto período de tempo. Após os marcos de 

projeto, os graduandos relaxaram e a dedicação média das equipes voltou ao patamar de 

70%. Novas reuniões motivacionais foram realizadas e a dedicação média aproximou-se 

de 100% até a data dos exames finais, B. Durante as férias, alguns estudantes de pós-

graduação continuaram a trabalhar e a registrar horas. Após as férias, B, as equipes 
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consumiram uma iteração para ganhar ritmo de trabalho. Embora a dedicação média 

tenha continuado a variar entorno do patamar de 80% até o final do ano, o registro 

destes dados evidenciou a ineficiência dos discursos motivacionais em melhorar a 

dedicação da equipe. 

 
Figura 12. Dedicação média de todos os colaboradores do laboratório em 2013 

 

O ano de 2013 iniciou diferente do ano anterior, conforme mostra a figura 12. A 

equipe consumiu um longo período de tempo para voltar a se dedicar adequadamente ao 

projeto. Depois de março, as métricas de processos passaram a ser coletadas e discutidas 

coletivamente. O processo passou a adotar práticas dos métodos ágeis, como: O uso de 

iterações curtas (uma semana), reuniões rotineiras e uso do planning poker para 

classificação das estórias de usuário. Estas ações fizeram com que a dedicação dos 

graduandos fosse corrigida. A dedicação média dos colaboradores atingiu um patamar 

médio de 77,12%, identificado pela curva de regressão linear em vermelho, e desvio 

padrão de 16,6 %. A curva de média móvel (quatro semanas), em azul, e o coeficiente 

de variação de 21,52% confirmam uma equipe com ritmo mais constante de trabalho e 

capaz de realizar os projetos no prazo e custo estimado. As variações se devem 

principalmente a datas nas quais os alunos de graduação reduziam sua dedicação, 

devido a provas, semana de estudos em computação e férias.  

4.1.1 ESTUDO DE CASO: TERRAME 

 

 A figura 13 ilustra a completude de todo o projeto TerraME durante dois anos. A 

métrica de completude registra o percentual de tarefas planejadas que foram realizadas e 

aprovadas. Os eventos A, B, C e D são datas finais de um cronograma planejado. As 

estrelas no gráfico registram a data de liberações de versões de software. O último 

cronograma com início em C e término em D foi executado em duas sprints. Esta foi a 

primeira vez que a prática de executar sprints foi efetivamente adotada. Nota-se que 

entre o final da sprint 1 e o início da sprint 2, não houve avanço devido às férias 

escolares. Além disto, nota-se que no final de cada sprint ou cronograma, o cliente 

solicitou mudanças no backlog, causando uma redução na completude do projeto. 

Muitos cronogramas ou sprints iniciaram com algum percentual de tarefas completadas, 
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por exemplo, o cronograma 2/2012 iniciou com 50% das atividades previstas completas. 

Isto ocorreu porque os produtos que estavam parcialmente realizados nos cronogramas 

anteriores eram incorporados pelos cronogramas subsequentes. As versões de software 

foram lançadas à medida que as funcionalidades previstas para elas eram realizadas e 

aprovadas, por isto as datas de liberação não coincidem com as datas de final de 

cronograma ou sprint. 

 
Figura 13. Completude do TerraME durante 2012 e 2013 

 

O monitoramento dos tipos de tarefas realizadas pela equipe ao longo do tempo 

é importante para entender como o esforço conjunto é consumido. As tarefas realizadas 

são classificadas em três tipos: (a) correção de defeitos; (b) desenvolvimento de 

melhorias; e (c) tarefas operacionais que não agregam valor diretamente para cliente 

como, realizar backups, instalar ambiente de desenvolvimento, etc. Na figura 14, é 

importante notar que, após a adoção das práticas ágeis (após 15/05/13), a equipe passou 

a realizar muito mais melhorias que os demais tipos de tarefas. Melhorias são novas 

funcionalidades ou pequenas melhorias em funcionalidades já existentes. Nesta figura, 

os eventos A e B identificam a última iteração das sprints de 2013. 

 

 
Figura 14. Tipos de tarefas realizadas durante 2013 

 

A figura 15 ilustra a quantidade de estórias de usuários produzidas pela equipe e 

validadas pelo cliente durante os anos de 2012 e 2013. Nota-se que o laboratório passou 

a entregar mais estórias de usuários em 2013. Este fato pode ser justificado pelo 

aumento de dedicação dos colaboradores, pela melhoria do processo de 

desenvolvimento, e porque os colaboradores passaram a identificar e descrever melhor 
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as estórias de usuário, lançando estórias menores, que podiam ser realizadas em uma 

iteração. Somente após algum tempo de experiência, as equipes tornaram-se capazes de 

definir estórias alcançáveis em uma iteração. O uso do planning poker durante as 

reuniões semanais das equipes as ajudou neste processo.  

 
Figura 15. Estórias do usuário produzidas e validadas do projeto TerraME em 2012 e 

2013 

 

O número de falhas de software detectadas em cada versão dos produtos é a 

principal métrica de qualidade utilizada para evoluir o processo BOPE. Para cada sprint 

ou cronograma, a figura 16 apresenta o percentual de falhas encontradas por estórias de 

usuários realizadas. É notória a melhoria da qualidade dos produtos realizados ao longo 

do tempo. Esta melhoria pode ser justificada pela adoção de testes regressivos 

automatizados a partir de setembro de 2013 e pelo fato das equipes reduzirem a 

granularidade das estórias de usuário. 

 
Figura 16. Percentual de falhas por estórias de usuário no TerraME em 2012 e 2013 
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Figura 17. Defeitos de software detectados no TerraME em 2012 e 2013 

 

Na figura 17, o marco de projeto A indica o fechamento a versão 1.1.1 do 

TerraME que foi lançada em 10/04/2012, evento B. A partir daí, os usuários começaram 

a fazer o download do software e registrar as falhas percebidas. O marco C indica o 

fechamento da versão 1.1.2 em 25/05/2012. Até este marco, os testes eram executados 

manualmente e os usuários percebiam vários erros no software liberado. A equipe 

aprendeu esta lição e passou a automatizar os testes. Duas iterações antes de a equipe 

concluir a versão 1.2.0 em 10/09/2012, no evento D, uma versão alpha foi liberada para 

o cliente e a equipe começou a fechar a versão final com a integração de software 

apoiada por testes regressivos. Muitos recursos novos na versão 1.2.0 do TerraME estão 

relacionados com visualizações científicas e interfaces gráficas de usuários (GUI), 

fazendo com que a automatização dos testes fosse uma tarefa difícil. No evento E, 

05/11/2013, a versão 1.2.1 foi entregue para o cliente e a equipe colocou todo seu 

esforço no desenvolvimento do seu próprio framework de testes para a linguagem de 

programação LUA, com características especiais para verificar visualizações e GUI’s. 

Durante 2013, os marcos F e G registraram, respectivamente, os lançamentos das 

versões 1.2.2 e 1.3.0 do TerraME. No geral, é perceptível que, sempre que uma versão 

de software foi lançada, um número grande de falhas foi percebido pela equipe e, 

principalmente, pelo cliente. Porém, em 2013, ao adotar os testes regressivos e ao trazer 

o cliente para dentro da equipe, responsabilizando-o por validar as estórias de usuários a 
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cada iteração, as falhas reduziram em número e passaram a ser notadas durante todo o 

período de desenvolvimento.  

 

 
Figura 18. Velocidade e produtividade da equipe TerraME em 2013 

 

No decorrer do estudo de caso, a pontuação atribuída a cada estória de usuário 

no planning poker foi utilizada para mensurar a velocidade da equipe. Na figura 18, é 

interessante notar que a velocidade da equipe TerraME oscilou semanalmente entorno 

de uma média durante todo ano de 2013. Este fato pode ser justificado pela diferença da 

complexidade das estórias realizadas em cada iteração. Porém, observou-se que a 

importância desta métrica é permitir que a equipe entenda sua velocidade média e passe 

a realizar estimativas de esforço com base nesta informação. O gráfico de produtividade 

não traz informação nova e sua forma acompanha a forma do gráfico de velocidade. 

As métricas de velocidade e produtividade oscilam muito e podem ser 

manipuladas. As equipes podem atribuir mais pontos para suas tarefas no planning 

poker, a fim de melhorar sua velocidade. As equipes podem trabalhar menos tempo para 

melhorar sua produtividade, fazendo tarefas mais rápido quando possível, sem 

compromisso com a qualidade. Então, os autores criaram duas novas métricas que, pelo 

menos, dizem ao gerente de projeto se a equipe esta seguindo o que foi planejado: 

velocidade relativa e produtividade relativa. Elas também oscilam, porém menos. Ao 

longo das iterações, à medida que a velocidade real se aproxima da velocidade 

planejada, a velocidade relativa da equipe se aproxima de 100%. Se a velocidade da 
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equipe é 100% e a dedicação relativa média dos membros da equipe for 100%, então a 

produtividade relativa será de 100%. A figura 19 apresenta estas medidas ao longo do 

ano. 

 
Figura 19. Velocidade e produtividade da equipe TerraME em 2013 

 

A figura 19 ilustra a velocidade e produtividade relativa da equipe no ano de 

2013. É possível verificar que a equipe foi capaz de estimar o esforço em cada iteração, 

realizando as estórias de usuário estimadas, fazendo com que a velocidade relativa se 

aproximasse de 100%.  Contudo, esta capacidade é comprometida por períodos de 

provas, semanas de estudo e férias, nos quais a equipe perde ritmo de trabalho e não 

cumpre o estimado. Os picos de produtividade relativa coincidem com períodos em que 

os membros da equipe trabalharam de maneira desigual, alguns trabalharam menos que 

o esperado, reduzindo a dedicação relativa média do grupo. Como mesmo assim a 

equipe cumpriu as tarefas estimadas, a produtividade relativa ultrapassou 100%. 

 
Figura 20. Fator de teste do TerraME durante dois anos 

 

A figura 20 ilustra a evolução da relação entre o número de linhas de teste e 

número de linhas de código, durante os dois anos do projeto. A linha de tendência 

permite verificar que, ao longo tempo, a equipe realmente adotou a prática de testar o 

software.  
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4.1.2 ESTUDO DE CASO: KMLMAKER 

 
Figura 21. Avanço e completude do projeto KMLMaker 

 

O projeto KMLMaker teve início no mesmo período da última sprint do projeto 

TerraME em 2013. Os sprints de todos os projetos do TerraME acontecem de maneira 

sincronizada, tendo as mesmas datas de início e fim. Desta maneira, apenas um sprint 

do projeto KMLMaker é analisada. A figura 21 ilustra a evolução da completude do 

projeto. O KMLMaker começou com aproximadamente 26% do cronograma já 

realizado e validado porque algumas funcionalidades foram implementadas no seu 

protótipo, no contexto de um projeto maior chamado SIGHabitar. Ao registrar uns 

avanços negativos que resultam na redução de completude do projeto, os gráficos 

documentam que o backlog do projeto é realmente aberto. As mudanças de backlog são 

relativas à reconcepção das interfaces do aplicativo e a adição de novas funcionalidades. 

A sprint terminou com aproximadamente 80% dos itens do product backlog aceitos e 

validados. 
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Figura 22. Tarefas realizadas na Sprint 

 

As tarefas realizadas foram classificadas por tipo, conforme ilustra a figura 22. 

Após a mudança do backlog do projeto, em 17/11/2013, vários erros precisaram ser 

corrigidos. Exceto neste episódio, a equipe realizou mais melhorias que os demais tipos 

de tarefas. 

 
Figura 23. Defeitos de software detectados no projeto KMLMaker 

 

A figura 23 apresenta a quantidade de defeitos de software detectados pela 

equipe de desenvolvimento e cliente. A cada iteração, o cliente detectava falhas ou 

necessidade de mudanças nas reuniões de validação, evento A até E. A primeira versão 

testável foi entregue ao cliente em 17/11/2013. A partir de então as estórias de usuário e 

cenários de teste passaram a ser descritos conforme o BDD, no intuito de identificar 

com exatidão os critérios de aceitação do cliente e de determinar quais testes que 

deveriam ser construídos e de que maneira. A equipe passou a adotar efetivamente a 
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abordagem test-first. Além disto, antes das reuniões de validação com o cliente, o 

gerente de projeto e o líder de equipe passaram a executar conjuntamente os testes de 

aceitação definidos pelo cliente. A ideia é garantir a qualidade das estórias que seriam 

validadas pelo cliente. Quando não havia o que validar, as reuniões de validação não 

ocorriam. 

 

 

 
Figura 24. Velocidade e produtividade da equipe do KMLMaker 

 

A figura 24 apresenta a velocidade e a produtividade da equipe de 

desenvolvimento do KMLMaker. A velocidade média desta equipe foi 19 pontos. Em 

08/12/13, na iteração 9, a velocidade é nula porque nenhuma estória havia sido 

completada e validada pela equipe, que ainda tinha pouca experiência e muita 

dificuldade em descrever estórias de usuários na granularidade correta.  A equipe foi 

orientada de forma a sanar este problema e, no restante da sprint, a equipe conseguiu 

uma boa velocidade (acima da média). O gráfico de produtividade não acrescenta muita 

informação ao estudo de caso. 
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Figura 25. Velocidade e produtividade relativa da equipe KMLMaker 

 

A figura 25 apresenta a velocidade relativa e a produtividade relativa da equipe 

do KMLMaker. É possível verificar que esta equipe tem mais dificuldade em estimar 

esforço. Eles não realizaram as estórias de usuários previstas para cada iteração, 

registrando uma velocidade relativa que raramente chegou a 100%. Este fato pode ser 

justificado por pouco conhecimento sobre as tecnologias utilizas no projeto e pela 

inexperiência dos estudantes no desenvolvimento de software. A equipe é 

completamente formada por graduandos, recém-chegados ao TerraLAB. Além disto, a 

equipe trabalhou mais horas que as estimadas para realizar seu trabalho, assim a 

produtividade relativa foi moderada, acompanhando os picos de velocidade, sem nunca 

atingir 100%.  

 
Figura 26. Fator de teste durante a Sprint de desenvolvimento do KMLMaker 

 

A figura 26 apresenta a evolução do fator de teste do KML, para determinar o 

quão bem a equipe adotou a prática de testar o software. O fator de teste aumentou ao 

longo do estudo de caso, mostrando que a equipe de forma incremental construiu mais 

testes. No início da sprint, quando o aplicativo dispunha apenas de um protótipo, não 
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havia testes. A implementação dos cenários de teste foi iniciada na metade de 

novembro. No final da sprint, o fator de teste atingiu 23%. 

4.1.3 ANÁLISES DO AMBIENTE DE TRABALHO DO TERRALAB 

 

Atualmente, o TerraLAB conta com 22 colaboradores, 1 bolsista de 

desenvolvimento tecnológico e inovação (CNPq), 4 pós-graduandos e 17 estudantes de 

graduação. Ele já teve mais de 25 colaboradores no total. É acordado que os estudantes 

de graduação dediquem 20 horas semanais e os de pós-graduação 40 horas. No final das 

sprints de 2013, todos os colaboradores responderam às perguntas de um questionário 

sobre a percepção deles a respeito do ambiente de trabalho e do processo BOPE. O 

questionário utilizado pode ser encontrado no ANEXO I deste texto. Os colaboradores 

classificaram em que grau eles tinham cada um dos sentimentos apresentados na tabela 

5 (Gheorge, 2006). Os graus variavam entre "muito pouco", "pouco", "moderadamente", 

"muito" e "extremamente". 

 
Tabela 5. Conjunto dos sentimentos 

 

 

Satisfação 

Calmo 

Relaxado 

Confortável 

 

 

Animo 

Otimista 

Entusiasmado 

Motivado 

 

 

Depressão 

Miserável 

Deprimido 

Triste 

 

 

Ansiedade 

Tenso 

Ansioso 

Preocupado 

 

Com todo o BOPE sendo executado pelas equipes, ao final da penúltima sprint do 

ano, as respostas ao questionário pelos colaboradores do TerraLAB podem ser 

visualizadas na figura 27: 
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Figura 27. Grau dos sentimentos observados dos colaboradores do TerraLAB no primeiro 

momento 

 

A figura 27 apresenta o sentimento dos colaboradores do TerraLAB no final da 

primeira sprint. Mais de 65% responderam que estavam com "muito pouco" dos 

sentimentos no grupo depressivo. Metade dos colaboradores respondeu que estavam 

"extremamente" entusiasmados e "muito" otimistas com os projetos e com o ambiente 

de trabalho. 

 
Figura 28. Grau dos sentimentos observados nos colaboradores do TerraLAB no segundo 

momento 

 

A figura 28 apresenta as resposta no final da segunda sprint. Metade dos 

colaboradores disse que estavam com "muito" sentimentos do grupo ânimo, assim como 

na primeira sprint.  Da mesma forma, pouco mais de 65% indicou estar com "muito 

pouco" sentimentos do grupo depressivo. No entanto, o grupo dos sentimentos de 

satisfação foi classificado como "moderado", melhor que na primeira sprint. À medida 

que a equipe do TerraLAB controlou sua dedicação ao trabalho, tendo repetido o 
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processo BOPE por completo em duas sprints, ela passou a se sentir mais confortável, 

relaxada e calma.   

Com base no convívio diário com as equipes de desenvolvimento, percebeu-se 

que se de um lado o laboratório espera que seus colaboradores apresentem 

características como foco na missão do laboratório; foco na qualidade dos produtos; 

foco em melhoria e desenvolvimento contínuo; trabalho colaborativo, 

comprometimento e dedicação; aprendizado constante; crescimento técnico e ético. Do 

outro lado, os colaboradores esperam do laboratório uma oportunidade de pesquisa; 

apoio e suporte; camaradagem e coleguismo; participação nas decisões de sua pesquisa; 

alegria e satisfação. A partir do momento que estas expectativas são notadas por ambos, 

começa-se o intercâmbio de benefícios que impactam no aumento de potencialidades de 

crescimento do indivíduo e do laboratório, evidentemente buscando a melhor relação 

custo x benefício. 

4.2 Replicabilidade do BOPE 

 

Para validar o BOPE como um processo replicável em ambientes correlatos ao do 

TerraLAB, os laboratórios HPC Lab e Imobilis do DECOM/UFOP foram utilizados 

como estudos de caso da implantação do processo BOPE. Antes da implantação do 

BOPE, estes laboratórios de pesquisa e inovação em computação não seguiam um 

processo de desenvolvimento bem definido ou metodologia de gestão de projetos.  

Durante três meses, foram executadas três sprints mensais nas quais somente as 

práticas mais básicas do BOPE foram introduzidas. A primeira sprint iniciou em 

19/08/13 e o final foi dia 14/09/13, último dia de aulas do primeiro semestre. A segunda 

sprint iniciou na primeira semana de aula após as férias, em 07/10/13 e terminou em 

03/11/13. A terceira sprint teve início em 04/11/13 e término em 01/12/13. Estas sprints 

ocorreram simultaneamente em ambos os laboratórios. 

As práticas introduzidas são as seguintes: Nomeação de um gerente de projetos 

entre os estudantes; iterações curtas (1 semana); reuniões de acompanhamento para 

discutir métricas com a equipe; reuniões de equipe para identificação e classificação de 

tarefas; e registro de horas trabalhadas. Nas reuniões de acompanhamento, o gerente de 

projeto e a equipe discutem os gráficos da quantidade de tarefas planejadas e realizadas, 

assim como a dedicação relativa de cada colaborador e a média de dedicação geral. O 

comprometimento e a motivação da equipe são aprimorados com conversas franca e 

abertas, diante de toda a equipe. Demais assuntos relacionados aos projetos também são 

debatidos e ações corretivas são propostas coletivamente. Nas reuniões de equipe, 

realizadas no início de cada iteração, nelas, a equipe identifica e planeja as tarefas que 

serão executadas na iteração. 

As dificuldades encontradas na implantação do processo eram esperadas. Rocha e 

colaboradores (Rocha A., 2006) apresentam os resultados de um survey realizado com o 

objetivo de identificar dificuldades e fatores de sucesso relacionados à implantação de 

processos de desenvolvimento de software. A maioria das dificuldades encontradas na 



 

50 

 

implantação está relacionada às competências da equipe, destaca-se como a maior 

deficiência nas competências necessárias, o pouco conhecimento em práticas de 

engenharia de software. Outra grande dificuldade encontrada está relacionada à 

mudança da cultura organizacional, pois, já existia uma cultura não exatamente correta 

sobre algumas práticas de engenharia de software (concepção e planejamento de 

atividades, comunicação ativa, etc). A falta de comprometimento dos estudantes com o 

sucesso dos projetos também foi uma grande dificuldade encontrada pelos autores do 

trabalho. Uma vez detectados, os pontos de resistência foram considerados no plano de 

implantação do BOPE. Consequentemente, planejou-se realizar a implantação 

gradualmente, à medida que estes pontos fossem contornados. 

 O mesmo questionário utilizado no TerraLAB foi usado nestes dois laboratórios 

afim de conhecer de uma maneira geral os sentimentos dos membros de suas equipes e 

realizar ações para tentar modificar algum conceito ou percepção equivocados. 

4.2.1  ESTUDO DE CASO: O LABORATÓRIO HPC LAB 

 

O laboratório HPC LAB conta com 19 colaboradores, sendo todos estudantes de 

graduação. A dedicação esperada é de 12 ou 20 horas para os estudantes de graduação, 

dependendo do contrato.  

 
Figura 29. Evolução da dedicação dos estudantes no HPC LAB 

 

 A figura 29 apresenta a evolução da dedicação dos estudantes do HPC LAB, ao 

longo do tempo. Nas quatro primeiras iterações (sprint 1), a dedicação média do 

laboratório era 30%. A divulgação da dedicação durante as reuniões de 

acompanhamento e conversas motivacionais começaram a surtir efeito e a dedicação 

geral saltou aproximadamente o dobro, 60%. Na última sprint, a equipe apresentou-se 

mais comprometida e sua média de dedicação alcançou 80%. A dedicação média ao 

longo de das três sprints foi de 56,92% com desvio padrão de 23,67%, resultando em 

um coeficiente de variação de 41,58%. A linha de tendência mostra uma melhora linear 

da dedicação da equipe, com ajuste de R
2
 = 0,8415. 
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Figura 30. Velocidade relativa da equipe do HPC LAB durante as sprints 

 

 A figura 30 ilustra a capacidade da equipe em estimar corretamente o esforço 

semanal. A velocidade relativa foi calculada dividindo-se as tarefas realizadas pelas 

planejadas. No início, muitas tarefas foram planejadas, porém, apenas 33% foram 

realizadas. A equipe optou por acumular as tarefas para a segunda sprint. Na segunda 

sprint, 88% das tarefas planejadas foram realizadas. Na terceira e última sprint, 

velocidade relativa da equipe foi 83%. Ao longo do tempo, o aumento da dedicação se 

traduziu em uma equipe capaz de realizar aquilo que planeja. 

 
Figura 31. Grau dos sentimentos observados dos estudantes do HPC LAB durante a 

pesquisa 

 

A figura 31 apresenta o resultado da análise de sentimentos sobre o ambiente de 

trabalho do HPC LAB. Observa-se que mais de 80% dos colaboradores do laboratório 

responderam "muito pouco" para os sentimentos do grupo de depressão. 

Aproximadamente 65% da equipe reportou estar "muito" com os sentimentos do grupo 

animo. A equipe informou nas reuniões de acompanhamento que, a gerência sempre 

procurou dar apoio aos estudantes, apresentou camaradagem e coleguismo, promoveu a 
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liberdade dos estudantes em participação nas decisões de sua pesquisa. As reuniões 

ainda tiveram características interessantes sentidas e reportadas pelos envolvidos como 

o bom clima de cooperação, alegria e satisfação em fazer parte da equipe. 

4.2.2 ESTUDO DE CASO: O LABORATÓRIO IMOBILIS  

 

O laboratório iMobilis conta com 10 colaboradores, sendo dois pós-graduandos 

e oito estudantes de graduação. A dedicação esperada foi de 40 horas para pós-

graduandos e 12 ou 20 horas para estudantes de graduação.  

 
Figura 32. Evolução da dedicação dos estudantes no iMobilis 

 

 A figura 32 apresenta a dedicação média dos estudantes do iMobilis. No início, a 

dedicação é baixa. Na segunda sprint, ela dobrou com média aproximada de 50%. Na 

terceira sprint, a média de dedicação manteve-se em 50%. No entanto, a dedicação varia 

bastante ao longo do tempo, sem apresentar um ritmo de trabalho consistente. A 

dedicação média ao longo das três sprints foi de 40,82% com desvio padrão de 15,94%, 

resultando em um coeficiente de variação de 39,04%. A linha de tendência mostra uma 

melhora muito suave da dedicação da equipe, com ajuste de R
2
 = 0,0662. 
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Figura 33. Velocidade relativa da equipe do iMobilis durante as sprints 

 

A figura 33 mostra a velocidade relativa da equipe do iMobilis. Na primeira 

sprint, a equipe realizou aproximadamente 64% das tarefas planejadas, o restante foi 

adiado para a próxima sprint. Na segunda sprint, 85% das tarefas foram realizadas. Na 

terceira sprint, 67% das tarefas estimadas foram realizadas. Comparando os gráficos de 

dedicação e velocidade relativa do iMobilis, percebe-se que mesmo com a média de 

dedicação baixa, a maioria das tarefas planejadas foram cumpridas. No entanto, o 

momento de maior velocidade relativa foi justamente quando aconteceu a maior 

dedicação (segunda sprint). 

 

 
Figura 34. Grau dos sentimentos observados dos estudantes do iMobilis durante a 

pesquisa 

 

A figura 34 apresenta a análise de sentimento dos estudantes com relação ao 

ambiente de trabalho do iMobilis. Pouco mais de 80% dos colaboradores responderam 

"muito pouco" para os sentimentos do grupo de depressão. Cenário semelhante ao dos 
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outros laboratórios avaliados. Para os sentimentos do grupo de animo, apenas 27% dos 

estudantes responderam "muito". O restante respondeu "moderadamente" e "pouco". 

Este cenário foi diferente dos outros laboratórios. Esta informação alerta que a equipe 

pode não estar muito motivada. 
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5 DISCUSSÃO 

Este capítulo apresenta as lições aprendidas a partir dos estudos de caso realizados 

neste trabalho. Ele também discute as limitações desta pesquisa e algumas direções de 

trabalhos futuros. 

5.1 Lições aprendidas 

Neste trabalho apresentamos um estudo de caso em que um processo ágil para 

desenvolvimento de software, chamado BOPE, foi customizado e implantado em 

laboratórios de pesquisa e inovação em computação, localizados em uma universidade 

pública brasileira. A maioria das equipes desses laboratórios é formada por graduandos 

que, ainda estão em formação, têm atividades acadêmicas como suas prioridades e são, 

parcialmente, dedicados e comprometidos com os projetos. Por meio desta pesquisa, foi 

possível avaliar como metodologias de gestão de projetos e características dos processos 

de desenvolvimento de software utilizados na indústria poderiam ser combinados para 

melhorar a produtividade desses laboratórios e a qualidade de seus produtos. As 

características do BOPE estão representadas na Tabela 6: 

Tabela 6. Características do BOPE 

  BOPE 

Paradigma  Ágil 

Foco Testes de software 

Abordagem 

Tests-first + 

iterativa e 

incremental  

Estrutura da 

equipe Vertical 

Gestão do 

escopo Escopo adaptável 

Gestão de 

tempo 

Estimativas via 

jogo do 

planejamento 

Gestão de 

qualidade 

Testes 

automatizados + 

inspeção contínua 

Gestão de 

stakeholders 
Cliente tem papel 

definido na equipe 

Gestão de 

comunicação 

Visibilidade de 

progressos e 

resultados 

Gestão de 

riscos 
Entregas em 

períodos curtos 

Gestão de RH 

Times de 

desenvolvimento 

colaborativos 
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As seguintes lições puderam ser aprendidas a partir deste estudo: 

 Lição 1 - Os estudantes de graduação tem comportamento diferente dos 

pós-graduandos no processo de desenvolvimento de software. Ao contrário 

dos estudantes de pós-graduação, eles desaceleram o ritmo de trabalho antes de 

períodos de atividades acadêmico intensivo, como exames finais e semanas de 

estudos. Eles retomam lentamente este ritmo de trabalho após qualquer parada 

(provas, férias, semanas de estudo). Isto pode ser notado no gráfico de dedicação 

relativa apresentado na figura 10. Além disto, eles possuem maior rotatividade 

uma vez que o abandono dos projetos não lhe trazem prejuízos. 

 

 Lição 2 - Discutir métricas de desempenho das equipes e de qualidade dos 

produtos coletivamente promove à auto-organização das equipes. Conforme 

pode ser verificado nas Figuras 11, 12 e 29, após a discussão semanal da 

dedicação relativa, as equipes passaram a trabalhar em ritmo mais constante e a 

cumprir as horas de trabalho acordadas em contrato. A partir de então, a 

capacidade da equipe realizar as tarefas planejadas também melhorou. Além 

disto, cientes das velocidades registradas em iterações anteriores, as equipes 

passaram a estimar melhor o esforço necessário em cada iteração. Estes fatos 

podem ser verificados nas Figuras 19, 25 e 30. A equipe TerraME quadruplicou 

o número de estórias de usuário concluídas em 2013, em comparação a 2012, 

conforme mostra a Figura 15. Uma equipe madura, como a do projeto TerraME, 

apresentou uma velocidade relativa de 100% a maior parte do tempo, apesar de 

paradas prejudicarem sua capacidade de estimar esforço. Equipes inexperientes, 

como a do KMLMaker, aprendiam rapidamente a estimar esforço, como pode 

ser percebido na figura 25, pelo aumento gradual da velocidade relativa entre 

13/10 a 01/12, enquanto a velocidade se manteve constante em 13 pontos na 

figura 24. A contagem e classificação de falhas de software permitiram as 

equipes decidirem onde alocar esforço e de que maneira se organizar para 

mitigar estes problemas.   

 

 Lição 3 - O uso das práticas do BDD mantém a equipe animada e satisfeita 

porque esclarecem ao desenvolvedor quais são os critérios de aceitação do 

cliente. Após a implantação destas práticas, a maioria dos estudantes verbalizou 

que haviam entendido melhor os desejos do cliente, que eles finalmente tinham a 

visibilidade completa do projeto, entendiam suas metas e não se sentiam 

perdidos. O questionário executado no final na segunda sprint evidencia que 

toda equipe do TerraLAB passou a trabalhar mais satisfeita e calma, Figuras 27 

e 28. As equipes relataram que de posse dos critérios de aceitação capturados 

pelas estórias de usuário, ficou mais fácil projetar os cenários de teste e seguir as 

práticas TDD. 

 

 Lição 4 - As práticas do TDD reduzem substancialmente os efeitos da 

rotatividade e capacitação apenas parcial dos graduandos. As práticas do 

TDD reduzem a dependência do sucesso do projeto com relação à qualificação e 

rotatividade da equipe de desenvolvimento. Mesmo um desenvolvedor recém-

chegado à equipe ou inexperiente após construir uma solução, era capaz de 

avaliá-la em testes projetados por desenvolvedores mais experientes e, então, 

utilizar testes regressivos para verificar se seu trabalho injetou falhas de software 

que podiam comprometer a qualidade dos produtos. Por esta razão, o processo 
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de desenvolvimento se tornou mais estável e profícuo mesmo na presença da 

alta rotatividade dos graduandos e do fato de muitos cursarem semestres iniciais 

do curso de Ciência da Computação. A figura 16 evidencia uma abrupta redução 

da taxa de falhas por estórias de usuários concluídas após a adoção dos testes 

regressivos, no final de 2012. Conforme a equipe adotou mais fortemente a 

prática TDD, figura 20, e trouxe o cliente para dentro da equipe 

responsabilizando-o por realizar validações a cada iteração, as falhas reduziram 

em número e passaram a ser percebidas continuamente, ao invés de em rajada, 

figura 27.  

 

 Lição 5 - Hierarquizar a equipe confere maior replicabilidade e capacidade 

ao processo. Na ausência de um processo bem definido e de métricas 

quantitativas de qualidade e desempenho, parece ser irreal esperar que equipes 

horizontais e formadas por estudantes em formação sejam capazes de produzir 

produtos de qualidade nos cronogramas estimados. A variabilidade do ritmo de 

trabalho da equipe TerraLAB e o percentual de falhas no TerraME, no ano de 

2012, evidenciam este fato, Figuras 11 e 16. A evolução diferenciada da 

dedicação dos estudantes dos laboratórios HPC LAB e iMobilis, Figuras 29 e 

32, torna evidente a importância da atuação do gerente de projeto e do líder de 

equipe. No iMobilis, o gerente de projeto atuou precariamente na coordenação 

da equipe e os projetos não tinham escopo e lideranças bem definidas. No 

TerraLAB, a hierarquização das equipes permitiu colocar desenvolvedores mais 

experientes em posições de liderança e organizou a comunicação entre os 

desenvolvedores. O líder de projeto tem autonomia para resolver questões 

técnicas e operacionais, enquanto o gerente de projeto tem autonomia para 

resolver questões administrativas. Desta maneira, ocorreu a redução do gargalo 

causado pelo papel central que o professor coordenador de laboratório tem.  

 

 Lição 6 - Utilizar artefatos formais e mensuráveis favorece o 

acompanhamento dos projetos e não compromete a agilidade do processo. 

Apesar adotar um conjunto artefatos formais, o processo BOPE preservou a 

maioria dos aspectos que caracterizam um processo como ágil. O BOPE 

privilegia software em funcionamento à documentação extensa; o backlog dos 

projetos é aberto às mudanças que são rapidamente respondidas; ele privilegia 

interação com o cliente ao invés de negociação de contratos; e ele privilegia 

feedbacks rápidos embasados por métricas quantitativas de qualidade e 

desempenho. Os artefatos foram feitos tão simples quanto possível e, ainda 

assim, mensuráveis e suficientes para o desenvolvimento dos produtos. Não 

ocorre o treinamento dos desenvolvedores para a produção dos artefatos, as 

técnicas para construí-los são aprendidas na prática, por analogia com bons 

exemplos e pela imitação do comportamento de bons desenvolvedores. 

 

 Lição 7 - Utilizar ciclos de desenvolvimento de duração fixa e formado por 

iterações curtas mantém a equipe focada e promove a adaptação dos 

produtos às necessidades do cliente. Durante este trabalho, foram realizados 

dois cronogramas anuais para o projeto TerraME. Ao final de 2012 e 2013, a 

figura 13 registra aproximadamente 90% de completude para ambos os 

cronogramas. No entanto, o backlog do projeto de 2013 sofreu mais revisões e 

um número muito maior de mudanças para adapta-lo às necessidades do cliente. 

O uso de sprint fixas permitiu à equipe focar em objetivos de curto prazo, mais 
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fáceis de serem planejados. Ele também evitou que a entrega de incrementos de 

software fossem postergadas indefinidamente e, com isto, promoveu a validação 

continuada dos produtos.  

 

 Lição 8 - A implantação do processo BOPE depende da disciplina da equipe 

e do comprometimento que ela dá ao processo. A implantação de práticas 

básicas do BOPE tiverem impactos diferentes nas equipes dos laboratórios HPC 

LAB e iMobilis, Figuras 29 e 32. Isto ocorreu principalmente devido a 

diferenças no envolvimento dos professores coordenadores dos laboratórios e na 

atuação dos gerentes de projeto. No HPC LAB, estes papéis foram 

desempenhados ativa e rigorosamente, de maneira organizada e guiada pela 

certeza de que bons resultados seriam alcançados. O esforço de implantação foi 

visto como um investimento ao invés de apenas um aumento de burocracia. Os 

colaboradores do iMobilis se dedicaram menos e se mostraram menos animados 

e satisfeitos, Figuras 31 e 34. 

 

 Lição 9 - Combinar aspectos de diferentes processos de desenvolvimento 

pode trazer melhoria à produtividade e qualidade dos projetos de pesquisa 

e inovação em laboratórios acadêmicos. De uma maneira geral, as métricas 

coletadas durante esta pesquisa mostram que todas as equipes tiveram alguma 

melhoria. Todas as disciplinas identificadas pelo RUP continuam acontecendo 

em alguma atividade prevista no processo BOPE. As orientações do PMBoK 

ajudaram a definir aquilo que precisava ser gerido. A metodologia GQM apoiou 

a seleção de métricas que embasaram a gestão dos projetos sobre medidas 

quantitativas. As práticas do BDD tornaram claros os critérios de aceitação do 

cliente e facilitaram o planejamento de testes. As práticas do TDD, com o uso 

intensivo de testes regressivos, melhoraram significativamente a qualidade dos 

produtos. Os ciclos de desenvolvimento de duração fixa e curta, conforme 

preconiza o Scrum, promoveram a adequação dos produtos às necessidades do 

cliente, sem reduzir a capacidade das equipes em cumprir os cronogramas. 

Ciente das métricas de desempenho, equipes experientes estimaram esforço com 

precisão. Além disto, mesmos as equipes inexperientes foram capazes de 

aprender e de estimar melhor a quantidade de esforço necessária à realização dos 

projetos. À medida que a equipe se dedica regularmente aos projetos, ela realiza 

mais tarefas estimadas e melhora sua capacidade de estimar esforço, ela realiza 

mais trabalho e conclui os projetos mesmo na presença de revisões constantes do 

backlog. 

 

 

5.2 Limitações desta pesquisa 

Apesar de algumas lições terem sido aprendidas, o fato dos estudos de caso 

serem conduzidos em uma única universidade pode colocar em discussão a 

credibilidade destas lições. Devido a limitação de tempo, o BOPE não foi 

completamente implantado nos laboratórios iMobilis e HPC LAB. Por isto, não é 

possível avaliar completamente a escalabilidade do processo em ambientes similares.   
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5.3 Trabalhos futuros 

A continuidade desta pesquisa prevê a implantação completa do processo BOPE 

nos laboratórios HPC LAB e iMobilis e a posterior análise das métricas coletadas. Além 

disto, é interessante encontrar parceiros em outras universidades que concordem em 

avaliar os impactos do BOPE sobre seus laboratórios. Finalmente, é essencial a 

avaliação do BOPE em ambientes similares aos dos laboratórios, nos quais os recusos 

humanos têm dedicação parcial e não estão completamente comprometidos com os 

projetos, como acontece em equipes formadas por estagiários ou em equipes 

distribuídas geograficamente e formadas por freelancers.  
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ANEXO I 

Questionário de Avaliação - BOPE 

1. Qual projeto você participa? 

a. Nome Projeto 1 

b. Nome Projeto 2 

c. Nome Projeto 3 

 

2. Esta escala é composta de uma série de palavras que descrevem diferentes 

sentimentos e emoções. Durante a última Sprint do ano, durante seu projeto de 

software você se sentiu: Muito pouco ou nada; Um pouco; Moderadamente; 

Muito; Extremamente.  Por favor, assinale a coluna apropriada para cada 

sentimento. 

 1 2 3 4 5 

Tenso      

Miserável      

Deprimido      

Otimista      

Calmo      

Relaxado      

Preocupado      

Triste      

Entusiasmado      

Ansioso      

Confortável      

Motivado      

 

3. Qual a quantidade média de horas dedicadas por semana em todas as atividades 

do projeto por você? 

a. Menos de 5 horas 

b. Entre 5 e 10 horas 

c. Entre 11 e 15 horas 

d. Acima de 16 horas 

 

4. Você concorda com as entregas semanais do projeto? 

a. Sim 

b. Não 

c. Parcialmente 

 

5. Em relação ao grau de suporte que a ferramenta Trac fornece ao processo de 

controle de mudança, pode-se dizer que é: 

a. Completo 

b. Parcial 

c. Bastante incompleto 

d. Não sei 
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6. Em relação ao grau de suporte que a ferramenta Netproject fornece ao processo 

de controle de mudança, pode-se dizer que é: 

a. Completo 

b. Parcial 

c. Bastante incompleto 

d. Não sei 

 

7. Você participa das reuniões da sua equipe dando sugestões na maneira da 

criação das suas tarefas e atividades? 

a. Sim, procuro dar sempre opiniões 

b. Participo das reuniões, mas o que o líder da equipe decidir eu aceito 

c. Não participo 

 

8. Caso for desenvolvedor ou arquiteto, você está adaptado em planejar as tarefas 

no início de cada iteração (segunda) com sua equipe e reportá-las ao líder da sua 

equipe até o final dela (domingo)? 

a. Sim e concordo com esta maneira de trabalhar 

b. Sim mas acho que esta não seja uma boa maneira de acompanhar a 

evolução das tarefas 

c. Não estou adaptado, mas concordo com esta maneira de trabalhar 

d. Não estou adaptado e não concordo com esta maneira de trabalhar 

 

9. Caso for líder de equipe, você está adaptado em planejar as tarefas no início de 

cada iteração (segunda) com sua equipe e validá-las até o final dela (domingo)? 

a. Sim e concordo com esta maneira de trabalhar 

b. Sim mas acho que esta não seja uma boa maneira de acompanhar a 

evolução das tarefas 

c. Não estou adaptado, mas concordo com esta maneira de trabalhar 

d. Não estou adaptado e não concordo com esta maneira de trabalhar 

 

10. Você acredita que os resultados das medições apresentadas na reunião semanal 

os auxiliam e motivam em busca de melhores resultados? 

a. Sim 

b. Não 

c. Talvez 

 

11. O que você sugeriria como boa prática para o dia-a-dia de trabalho? 


