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Resumo. A cada dia com a crescente necessidade de qualidade no processo 
de desenvolvimento de software, as empresas buscam soluções para 
melhorarem sua qualidade e desempenho. Este artigo relata a experiência 
acadêmica adquirida na implantação de processos fundamentais e de 
gerenciamento em uma equipe desenvolvedora de software a partir da 
simulação do desenvolvimento de um projeto de software real. O relato 
apresenta riscos, falhas, fatores de sucesso e recomendações práticas a partir 
da experiência adquirida. 
Palavras-Chaves: processo de software, processo pesado, processo leve 

Abstract. Each day with the present need of quality in the software 
development process, the companies searches for solutions to improve their 
quality and performance. This paper reports the academic experience obtained 
in the implementation of fundamental process and of the management for a 
software developer team from the simulation of the developing for a real 
software project. The report shows the risks, failure, success degree, practical 
recommendations from the acquired experience. 
Key words:  software process, process heavy, light process. 
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1. Introdução 
Atualmente com a crescente demanda por softwares com qualidade, os níveis de 
complexidade se elevaram, com isso as empresas desenvolvedoras de software 
necessitam de apoio para lhes auxiliar durante todo o processo de desenvolvimento de 
software. Sendo assim, para apoiar este desenvolvimento os processos como o RUP e 
o XP vêem sendo utilizados com muita freqüência e comumente existem problemas na 
implantação destes processos. Os problemas variam entre mau gerenciamento do 
processo, falta de gerenciamento de pessoas, mudança cultural, problemas de 
comunicação, entre outros. 

Sabe-se que por mais aperfeiçoado e maduro que o processo de software se 
encontre dentro de uma empresa problemas sempre irão surgir, tais problemas se não 
tratados podem se tornar um grande risco durante a execução de um determinado 
projeto e até na institucionalização deste processo. 

Baseando-se nestes problemas o conteúdo deste artigo se propõe a relatar os 
problemas detectados durante a aplicação de processos fundamentais e de 
gerenciamento do ciclo de vida do desenvolvimento do software pela equipe formada 
pelos autores deste artigo. 

Além desta seção introdutória este artigo possui mais seis outras seções. Na 
seção 2 Embasaremos o leitor sobre processo pesado e processo leve, citando RUP, 
XP e suas práticas. Na seção 3 Ambientaremos como foi nossa experiência durante o 
desenvolvimento dos projetos utilizando um processo pesado e um processo leve. Na 
seção 4 descreveremos os pecados cometidos durante o desenvolvimento dos projetos. 
Na seção 5 descrição das ferramentas utilizadas para melhoria do processo de 
desenvolvimento. Na seção 6 a partir das lições aprendidas faremos recomendações 
práticas para que os erros abordados possam ser mitigados e para que as 
contingências cabíveis possam ser feitas. Na seção 7. feitas considerações finais sobre 
o artigo, alguns pontos positivos da equipe e algumas possibilidades futuras. 
2. Processo Pesado versus Processo Leve. 
Informalmente, o processo de software pode ser compreendido como o conjunto de 
todas as atividades necessárias para transformar os requisitos do usuário em software 
[Humphrey 1989]. Um processo de software é formado por um conjunto de passos de 
processo parcialmente ordenados, relacionados com conjuntos de artefatos, pessoas, 
recursos, estruturas organizacionais e restrições e tem como objetivo produzir e manter 
os produtos de software finais requeridos [Lonchamp 1993].  

As atividades são os passos do processo. Uma atividade gera mudanças no 
estado do produto do software, e ela está associada a papéis (Engenheiro, Analista, 
Gerente, entre outros), ferramentas (ferramentas de modelagens, editores de código, 
ambientes de desenvolvimento, entre outros) e artefatos (Plano de Projeto,  Documento 
de Requisitos, Modelos e Diagramas da UML, entre outros). A atividade deve seguir 
procedimentos, regras e políticas estipuladas pela organização, e tem como objetivo 
gerar ou efetuar modificação de um determinado conjunto de artefatos. 
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A descrição de um processo de software caracteriza um modelo deste. Este 
modelo deverá conter informações para indicar quem, quando, como e por que os 
passos são realizados. 

Por sua vez, projeto é uma instância de processo, com objetivos e restrições 
específicas [Conradi 1994]. Segundo esta definição, pode-se dizer que um projeto é um 
esforço para desenvolver um produto de software, ou seja, envolve uma estrutura 
organizacional, prazos, orçamentos, recursos e um processo de desenvolvimento.  

Na literatura atual, pode-se encontrar dois tipos principais de processo de 
software no que diz respeito a execução. O primeiro é definido como processo 
tradicional, que é conhecido também com processo pesado. Já o outro, conhecido com 
processo ágil ou processo leve, possui o seu foco na eficiência, agilidade e 
mutabilidade.  
2.1. Processo Pesado 
O processo pesado tem como foco principal a previsibilidade dos requisitos e o controle 
e comando destes a partir de um prévio planejamento antes do início do 
desenvolvimento (implementação), o que torna estas ações um processo rigoroso 
[Pressman 2000]. Rigoroso, pois na especificação de requisitos são gerados outros  
documentos, tornando o processo de análise e projeto bastante demorado e de difícil 
manutenção caso alguma especificação seja alterada. Pode-se, ainda, caracterizar que 
este tipo de processo possui uma abordagem voltada para o planejamento detalhado, 
fases seqüenciais de processo e artefatos gerados de uma fase como entrada de outra. 
Para este tipo de processo temos o RUP [Krutchen 2003], o OPEN [Sellers 1997] e o 
Catalysis [D'Souza 1999]. 

Este tipo de processo tem como principais pontos fracos [Oliveira 2004]:  

• A burocracia - pois gera muitas tarefas para as suas ações; 

• Não adaptabilidade - onde a realidade (prazo, escopo, processo e pessoas) 
difere do planejado e/ou documentado; 

Já como seus pontos fortes:  

• Baseado em workflows de processo, orientado a planejamentos;  

• Garantia alta de desenvolvimento;  

• Equipes e produtos grandes;  

• Projetado para suportar requisitos correntes e desconhecidos;  

• Modelo de desenvolvimento de software completo incluindo suporte a 
ferramentas;  

• Atribuições centradas no objetivo das atividades;  

• Possibilita ser instanciado e customizado de acordo com o domínio da 
aplicação ou da organização. 

O RUP é um excelente framework de exemplo para utilização da metodologia 
pesada. Ele é um conjunto de boas praticas, que é aplicável em classes de projetos 
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variadas, sendo considerado um framework genérico para os processos de 
desenvolvimento, já que este deve ser configurado de acordo com o tamanho e a 
necessidade de cada projeto e/ou empresa de desenvolvimento. 

O RUP é uma metodologia iterativa, ou seja, trabalha em ciclos de 
desenvolvimento. Isso provê vários benefícios como [Kruchten 2000]: 

• Gerenciamento de Requisitos: após o começo do desenvolvimento, é 
comum que os requisitos mudem, fazendo com que haja alterações na 
documentação. Desenvolvendo iterativamente, essas alterações são 
facilmente gerenciáveis; 

• Integração dos Elementos: quando cada módulo (componente executável) é 
desenvolvido este é integrado ao sistema como um todo, evitando que este 
seja um problema no final do projeto; 

• Gerenciamento de Riscos: a cada iteração é possível analisar pontos 
críticos e planejar estratégias para não se perder tempo durante o 
desenvolvimento; 

• Testes: os testes são realizados ao final de cada módulo, permitindo que 
erros e não-conformidades possam ser tratados ainda dentro do mesmo ciclo. 

A arquitetura do RUP é dividida em fases, onde estas podem conter várias 
iterações, que são os ciclos onde cada etapa acontece. As 4 (quatro) fases do RUP são  
[Kruchten 2000]: 

• Concepção: neste momento define-se o escopo total do projeto, definindo se 
este seria, ou não, viável economicamente e se o mesmo resolveria os 
problemas para qual será desenvolvido;  

• Elaboração: visa eliminar principais riscos e, principalmente, definir a 
arquitetura que o sistema será desenvolvido. Sendo que esta deverá ser a 
mais estável e a que permita o sistema evoluir; 

• Construção: nesta fase o sistema começa a ser desenvolvido (codificado), 
sendo que este desenvolvimento, assim como todo o projeto, ocorre de 
maneira iterativa. Ao final de cada ciclo, pode ser gerada uma versão 
utilizável que crescerá a cada iteração; 

• Transição: esta fase é responsável pela implantação do sistema. O Software 
é passado aos usuários para que estes possam fazer suas considerações. 

2.2. Processo Ágil 
Como o processo pesado é considerado um processo rigoroso, surgiu uma corrente de 
pensamento diferente, que enfatiza a agilidade, desburocratização de processos e a 
flexibilidade a mudanças durante o desenvolvimento de software, o tipo de processo 
ágil. Algumas das pessoas envolvidas na indústria de desenvolvimento de software 
escreveram um manifesto sobre o processo tradicional, que ficou conhecido como 
Manifesto for Agile Software Development [Fowler 2001]. Esse manifesto destacava 4 
(quatro) valores. São eles: 
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• Indivíduos e iterações ao invés de processos e ferramentas; 

• Software funcional ao invés de documentação detalhada; 

• Colaboração do cliente ao invés de negociação de contratos; 

• Responder às mudanças ao invés de seguir um plano. 
Este processo propõe que a analise de requisitos seja extremamente mutável, 

"abraçando" mudanças como principal área de atuação da metodologia. Sendo assim, 
os planejamentos são constantes, não havendo uma etapa exclusiva para isso, ficando 
o foco principal com a codificação. Para isso os meios para estes fins são:  

• Adaptabilidade (cada item de processo deve agregar valor);  

• Orientação a pessoas; 

• Comunicação; 

• Aprendizado. 
Temos como exemplo desta corrente o XP [Jefrries 2001], o Crystal [Cockburn 

2002] e o Scrum [Bach 1995]. Este tipo de processo tem como principais pontos fracos:  

• A falta de escalabilidade para equipes grandes/dispersas;  

• A mudança de cultura de paradigma.  
Já como seus pontos fortes, temos:  

• Revisa-se o código todo o tempo;  

• Toda a equipe irá testar o software inclusive o cliente;  

• Toda a equipe torna a atividade de projeto diária;  

• A arquitetura será definida e refinada todo o tempo;  

• Possui iterações curtas caracterizadas por minutos e horas;  

• Modularidade no nível de desenvolvimento do processo;  

• É orientado a pessoas. 
O XP é uma metodologia ágil que vem sendo bastante utilizada e vem tomando 

espaço que antes pertencia a metodologias tradicionais como o RUP. Para delinear o 
processo de desenvolvimento, o XP possui valores e práticas que permitem aumentar a 
qualidade do software gerado. Os valores são: 

• Feedback 

• Comunicação 

• Coragem 

• Respeito 

• Simplicidade 
Algumas práticas desta metodologia são: 
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• Reuniões Stand-Up (Stand-up meeting): reuniões formais demoram muito e 
fazem com que os desenvolvedores percam tempo que deveria ser gasto 
com iterações. Para isso o XP diz que reuniões devem ser feitas 
informalmente, em pé, onde os colaboradores podem trocar experiências e 
compartilhar soluções ao projeto. Essa prática se torna mais comum quando 
a comunicação entre a equipe começa a ser explorada; 

• Estórias (User Stories): são escritas: estórias têm o mesmo propósito dos 
Casos de Uso da UML – Unified Modeling Language [Booch 2006], que são 
utilizadas no RUP e em algumas metodologias tradicionais, porém não são a 
mesma coisa; 

• Programação em Pares (Pair Programming): “Todo o código destinado ao 
projeto deve ser desenvolvido por duas pessoas trabalhando juntas em um 
mesmo computador, compartilhando teclado e monitor” [Souza 2004]; 

• Curtas Iterações: as iterações do ciclo de vida do XP devem ser rápidas, 
durando de duas a quatro semanas. A utilização de curtas iterações diminui a 
possibilidade de erros e evita o re-trabalho e manutenção excessiva do 
sistema; 

• Integração constante: é importante sempre está atualizando o repositório de 
dados quando possível. Essa prática evita desperdício de esforço, pois se 
sabe ao certo o que já está desenvolvido, sendo assim, práticas de 
programação orientada a objetos, como a reutilização de código, podem ser 
aplicadas; 

• Testes unitários: as unidades de testes são fundamentais para o projeto. 
Usualmente são desenvolvidas antes do código em si, baseadas em algum 
framework de testes já existentes ou desenvolvido para o projeto; 

• Testes de Aceitação: testes de aceitação são feitos regularmente e seu 
resultado é divulgado. 

3. A Experiência 
Na disciplina PSA - Projeto Supervisionado de Análise e Prototipagem da faculdade 
Unibratec, no período de 2007.1, foram formadas três equipes das quais 
desenvolveriam um primeiro sistema como um software único e mais um segundo por 
equipe. Para garantir a experiência de se ter um cliente (pessoa que emitisse a 
característica da pressão encontrada no dia-a-dia no desenvolvimento de um projeto de 
software real) para o projeto, cada equipe foi cliente de outra. Para o desenvolvimento 
do primeiro sistema, as três equipes tinham como objetivo desenvolver módulos 
integrados de um único contexto usando um processo pesado. 
3.1. Processo Pesado (Primeiro Projeto) 
O primeiro projeto de software desenvolvido foi um sistema de controle de tráfego 
rodoviário dividido em três módulos nos quais foram levantados inicialmente 20 
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requisitos para cada módulo. Dentro do macro-processo1 definido para o primeiro 
projeto, seria utilizado um conjunto de boas práticas oferecidas pelo RUP para apoiar o 
controle e o planejamento do desenvolvimento do sistema. Dentro desde macro-
processo foi definido também que o sistema seria desenvolvido em três iterações, de 
duração média de 18 dias cada, onde em cada uma delas deveriam ser realizadas 
atividades específicas evidenciadas através da geração e consumo de artefatos. 

Neste primeiro projeto foram utilizadas as quatro fases contidas no ciclo de vida 
definido pelo RUP. Os artefatos gerados como saída de cada uma destas fases foram 
selecionados de acordo com a necessidade do controle do desenvolvimento do projeto, 
sendo elas: 

Concepção: seu objetivo principal é definir a viabilidade do desenvolvimento da 
solução, ou seja, se os benefícios gerados serão maiores do que seu custo. Nesta fase 
deve-se diminuir os custos com pessoal e tempo, pois ainda não se sabe se o projeto 
será desenvolvido. Os artefatos gerados são: 

• Proposta Comercial 

• Plano de Projeto; 

• Documento de Visão 
Elaboração: nesta fase a arquitetura do sistema será definida e será 

estabelecido um planejamento para construção do sistema. Os artefatos gerados são: 
• Lista de Risco; 

• Documento de requisitos simplificado 

• Glossário; 

• Documento de requisitos detalhado; 

• Matriz de rastreamento de requisitos; 

• Documento de arquitetura; 

• Diagrama de seqüência; 

• Diagrama de classes; 

• Modelos de dados; 

• Plano de Configuração 
Construção: esta é a fase mais longa, pois o principal objetivo dela é construir 

uma versão do sistema. Os artefatos gerados são: 
• Lista de Risco; 

• Modelo de implementação; 

• Script do banco de dados; 

                                                 
1 Trata-se de um conjunto de processos do ciclo de vida de desenvolvimento do software no qual uma equipe é 
orientada a desenvolver um contexto de aplicação usando como base os ativos relacionados a este desenvolvimento. 
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• Fontes; 

• Plano de testes; 

• Projeto de testes 

• Log de defeitos do sistema; 

• Checklist da Iteração; 

• Checklist da Avaliação do Processo; 

• Relatório de Métricas 
Transição: o objetivo desta fase é finalizar o sistema e entregar aos usuários. Os 

artefatos gerados são: 
• Log de defeitos do sistema 
Foi atribuída a nossa equipe o desenvolvimento do módulo administrativo do 

sistema de controle de tráfego. Este módulo teve seu escopo inicial definido junto ao 
cliente (outra equipe do projeto), mantendo-se inalterado até o início da terceira 
iteração, pois ao final da segunda foi detectada a necessidade da inclusão de cinco 
novos requisitos no sistema, não especificados pelo cliente com o objetivo de verificar a 
capacidade da equipe em levantar e especificar novos requisitos a partir da 
funcionalidade original definida. 

Neste primeiro projeto foram definidos papéis com atribuições os quais seriam 
exercidos por membros da equipe. A Tabela 1 apresenta a distribuição dos papéis, a 
quantidade de membros por papel exercido e uma breve descrição do papel. 

Tabela 1. Disposição dos membros por papel 

Papel Quantidade de 
membros 

Breve descrição 

Gerente de 
projetos 

1 Responsável pela equipe, seus prazos, sua 
motivação e comunicação interna e externa 

SQA/CM 1 Responsável pela implantação e 
acompanhamento de um modelo de 
desenvolvimento adequado ao projeto, definição 
e acompanhamento das métricas e fazendo a 
gerência de configuração 

Analista de 
sistemas 

2 Responsáveis pela identificação e rastreabilidade 
dos requisitos, definição da arquitetura, 
modelagem funcional e de dados e planos de 
testes 

Engenheiro 
de software 

4 Responsável pelo desenvolvimento do sistema 
pela execução dos testes 

A disposição dos membros foi feita assim como descrita na Tabela 1 e se 
manteve inalterada até o final da segunda iteração. No início da terceira houve uma 
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troca dos papéis dos membros, mas a quantidade de membros por papel se manteve 
inalterada. 

A comunicação interna foi feita através de reuniões de acompanhamento em 
sala de aula e troca de mensagens em grupo de discussão. As reuniões aconteciam ao 
final de cada iteração discutindo-se pontos fortes, fracos e possíveis melhorias. 

Ao final deste projeto, verificou-se que dentre os artefatos definidos no processo, 
a porcentagem de atividades não realizadas foi aumentando ao decorrer das iterações: 

• Primeira Iteração: margem de 10% de atividades não realizadas, onde o 
artefato não concluído foi Modelo de Implementação. 

• Segunda Iteração: margem de 30% de atividades não realizadas, onde os 
artefatos não concluídos foram Modelo de Implementação, Documento de 
Arquitetura, Diagrama de Seqüência, Log de Defeitos, Checklist da 2ª. 
Iteração, Plano de Gerência de Configuração. 

• Terceira Iteração: margem de 41,18% de atividades não realizadas, onde os 
artefatos foram Documento de Requisitos Detalhado, Diagrama de Classe, 
Modelo de Implementação, Plano de Testes, Plano de Gerência de 
Configuração. 

O desempenho da equipe no desenvolvimento do projeto de software, utilizando 
um processo pesado, foi mensurado através de métricas2 pré-definidas. São elas: 

• Cronograma Planejado x cronograma executado; 

• Escopo definido x produzido; 

• As Atividades realizadas foram executadas de acordo com as que foram 
atividades definidas?; 

• Quão pesado é o processo?; 
Onde como resultado das Métricas, foi obtido: 
Métrica: Cronograma Planejado x cronograma executado 
Resultados: 
1ª Iteração: Houve 66,50 % de atraso na execução do cronograma; 
2ª Iteração: Houve 17,30 % de atraso na execução do cronograma 
3ª Iteração: Houve 96,00 % de atraso na execução do cronograma 

 
 
 

                                                 
2 Uma métrica é a medição de um atributo (propriedades ou características) de uma determinada 
entidade (produto, processo ou recursos). Ex: Esforço para a realização de uma tarefa; Tempo para a 
realização de uma tarefa; Custo para a realização de uma tarefa. 
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Figura 1. Grau de atraso por iteração 
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Métrica: Escopo definido x produzido 
Resultados: 
1ª Iteração: Houve 15,00 % de erros encontrados na validação. 
2ª Iteração: Houve 36,84 % de erros encontrados na validação. 
3ª Iteração: Houve 66,97 % de erros encontrados na validação. 
 

Figura 2. Grau inconsistência por iteração 
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Métrica: As Atividades realizadas foram executadas de acordo com as que 
foram atividades definidas? 
Resultados: 
1ª Iteração: Houve 10,00 % de percentual da não realização de atividades. 
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2ª Iteração: Houve 30,00 % de percentual da não realização de atividades. 
3ª Iteração: Houve 41,18 % de percentual da não realização de atividades. 

Figura 3. Grau inconsistência na verificação 
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Métrica: Quão pesado é o processo? 
Resultados: 
1ª Iteração: Levando-se em consideração as atividades previstas no processo os 
seguintes artefatos foram trocados por artefatos correspondentes: 80% do atraso 
na entrega e realizações das atividades do processo se deram pelo tempo curto 
ao qual o processo foi aplicado. Sendo assim o processo é considerado pesado 
para o curto período de tempo ao qual ele foi aplicado. 
2ª Iteração: Levando-se em consideração as atividades previstas no processo: 
85% do atraso na entrega e realizações das atividades do processo se deram 
pela falta de empenho de todos os integrantes da equipe desde o Gerente aos 
Desenvolvedores. Sendo assim o processo nesta iteração o processo não pode 
ser considerado pesado já que os integrantes da equipe não se esforçaram o 
suficiente para aferirmos alguma opinião com relação ao processo. 
3ª Iteração: Levando-se em consideração as atividades previstas no processo: 
90% do atraso na entrega e realizações das atividades do processo se deram 
pela falta de empenho de todos os integrantes da equipe desde o Gerente aos 
Desenvolvedores. Sendo assim o processo nesta iteração o processo não pode 
ser considerado pesado já que os integrantes da equipe não se esforçaram o 
suficiente para aferirmos alguma opinião com relação ao processo.  

3.2. Processo Leve (Segundo Projeto) 
Na segunda parte da disciplina ficou definido que cada equipe desenvolveria um 
sistema único no qual o contexto não contemplaria a integração entre as equipes. Foi 
então definido um processo leve para o desenvolvimento do sistema de software. O 
contexto do segundo projeto de software desenvolvido foi um sistema de controle de 
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pedidos em um restaurante no qual foram levantados inicialmente 16 requisitos para 
todo o sistema.  

Dentro do macro-processo definido para o segundo projeto, foi utilizado o 
conjunto de práticas oriundas do XP, para apoiar em toda a execução do 
desenvolvimento do sistema. Tais como: 

• Programação em pares. 

• Reuniões diárias. 

• Integração contínua. 

• Estórias 

• Desenvolvimento orientado a testes. 

• Testes de Aceitação. 
Dentro deste macro-processo foi definido que o sistema seria desenvolvido em 

três iterações, onde em cada uma destas deveriam ser realizadas algumas atividades 
(um número reduzido em relação ao RUP) específicas evidenciadas através da geração 
e consumo de artefatos. Foi-se definido que a equipe seria dividida em 4 duplas e cada 
dupla seria responsável por uma estória a cada iteração, porém algumas duplas 
exerceram outras funções além de desenvolver uma estória.  

Cada iteração teve em média 7 dias de duração (prazo estimado pelo cliente do 
projeto como marcos de avaliação parcial do produto), nos quais a equipe definiriam  
quais atividades seriam realizadas. 

O cliente (neste momento o professor da disciplina) escolheria sobre quais 
requisitos seriam desenvolvidos em cada iteração. Requisitos estes que se tornaram 
estórias ao longo do projeto. 

Neste segundo projeto foram definidos papeis com atribuições os quais seriam 
exercidos por algumas duplas da equipe. A Tabela 2 apresenta a distribuição dos 
papeis. 

Tabela 2: Disposição das duplas por papel 

Papel Quantidade 
de Duplas 

Breve descrição 

Gerente, 
Tracker e 
Programadores 

1 Responsáveis pela gerência, mediação 
entre o cliente e a equipe, definição e 
acompanhamento das métricas e 
também desenvolvimento de estórias 
mais simples. 

Programadores  
e Integradores 

1 Responsáveis pela integração do 
sistema e também desenvolvimento de 
estórias mais simples. 

Programadores 2 Responsáveis pelo desenvolvimento do 
sistema e estórias mais complexas. 
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As estórias foram atribuídas a cada dupla levando-se em consideração o papel 
de cada uma delas e o grau de complexidade. 

A comunicação entre os integrantes da equipe durante a segunda parte 
(execução do processo leve), aconteceu através de reuniões diárias nas quais eram 
tratados assuntos relativos às atividades que iriam ser executadas, algumas 
pendências restantes de atividades anteriores. Houve também a comunicação através 
de um grupo de discussão remoto onde qualquer dúvida, sugestão e reclamação eram 
tratadas por todos da equipe.    

O desempenho da equipe no desenvolvimento do projeto de software, utilizando 
um processo leve, foi mensurado através de métricas pré-definidas. São elas: 

1. Produtividade de Estórias por Iteração; 

• Número de Tarefas Verificadas e Validadas / Número Total de Tarefas da 
Iteração 

2. Precisão do Cronograma Total do Projeto por Iteração 

• Total de Horas Gastas por Iteração / Total de Horas Estimadas por 
Iteração 

3. Precisão do Cronograma da Dupla por Iteração 

• Total de Horas Gastas por Dupla por Iteração / Total de Horas Estimadas 
por Dupla por Iteração 

Como resultado das métricas coletadas, segue a análise abaixo: 
Métrica: Produtividade de Estórias por Iteração 

1. 1ª Iteração: Foram especificadas 19 tarefas (especificações das estórias) para 
esta iteração, das quais apenas 6 tarefas foram realizadas (verificadas e 
validadas), onde a taxa de improdutividade é de 69%; 

2. 2ª Iteração: Foram especificadas 14 tarefas para a iteração, sendo que as 14 
tarefas foram realizadas (verificadas e validadas), onde a taxa de 
improdutividade é de 0%; 

3. 3ª Iteração: Foram especificadas 15 tarefas para a iteração, sendo que as 15 
tarefas foram realizadas (verificadas e validadas), onde a taxa de 
improdutividade é de 0%; 

Métrica: Precisão do Cronograma Total do Projeto por Iteração 
1. 1ª Iteração: Foi estimado para esta iteração um total de 45,5 horas. Sendo desse 

valor total utilizado 28 horas, para a realização das tarefas previstas. Houve 39% 
de imprecisão na estimativa dos tempos. 

2. 2ª Iteração: Foi estimado para esta iteração um total de 37 horas. Sendo desse 
valor total utilizado 32 horas, para a realização das tarefas previstas. Houve 
13,51% de imprecisão na estimativa dos tempos 
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3. 3ª Iteração: Foi estimado para esta iteração um total de 26 horas. Sendo desse 
valor total utilizado 26 horas, para a realização das tarefas previstas. Houve 
0,00% de imprecisão na estimativa dos tempos. 

Métrica: Precisão do Cronograma da Dupla por Iteração 
1ª Iteração 

Dupla 1 (Marconi e Diogo): a estimativa de horas para esta dupla foi 9,5 horas, 
porém a dupla só fez uso de 8 horas para realizar suas tarefas. Houve 16% de 
imprecisão na estimativa dos tempos. 

Dupla 2 (Rafael e Fábio): a estimativa de horas para esta dupla foi 8 horas, a 
dupla fez uso das 8 horas estimadas para realizar suas tarefas. Houve 100% de 
precisão na estimativa dos tempos, no entanto nem todas as tarefas foram 
contempladas. 

Dupla 3 (Rinaldo e Marcos): a estimativa de horas para esta dupla foi 18 horas, 
porém a dupla fez uso de 6 horas para realizar suas tarefas (lembrando que a esta 
dupla foi alocada uma estória mais complexa). Houve 67% de imprecisão na estimativa 
dos tempos. 

Dupla 4 (Webber e Roberto): a estimativa de horas para esta dupla foi 10 horas, 
porém a dupla fez uso de 6 horas para realizar suas tarefas (lembrando que a esta 
dupla foi alocada uma estória mais complexa). Houve 40% de imprecisão na estimativa 
dos tempos. 
2 ª Iteração 

Dupla 1: a estimativa de horas para esta dupla foi 7,5 horas, porém a dupla fez 
uso de 8 horas para realizar suas tarefas. Houve 6,6% de super estimativa dos tempos. 

Dupla 2: a estimativa de horas para esta dupla foi 8 horas, a dupla fez uso das 8 
horas estimadas para realizar suas tarefas. Houve 100% de precisão na estimativa dos 
tempos. 

Dupla 3: a estimativa de horas para esta dupla foi 9,5 horas, porém a dupla fez 
uso de 8 horas para realizar suas tarefas. Houve 15,7% de imprecisão na estimativa 
dos tempos. 

Dupla 4: a estimativa de horas para esta dupla foi 12 horas, porém a dupla fez 
uso de 8 horas para realizar suas tarefas. Houve 33,3% de imprecisão na estimativa 
dos tempos. 
3 ª Iteração 

Dupla 1: a estimativa de horas para esta dupla foi 4 horas, a dupla fez uso de 4 
horas para realizar suas tarefas. Houve 100% de precisão na estimativa dos tempos. 

Dupla 2: a estimativa de horas para esta dupla foi 8 horas, a dupla fez uso das 8 
horas estimadas para realizar suas tarefas. Houve 100% de precisão na estimativa dos 
tempos. 
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Dupla 3: a estimativa de horas para esta dupla foi 4 horas, porém a dupla fez 
uso de 4 horas para realizar suas tarefas. Houve 100% de precisão na estimativa dos 
tempos. 

Dupla 4: a estimativa de horas para esta dupla foi 10 horas, porém a dupla fez 
uso de 10 horas para realizar suas tarefas. Houve 100% de precisão na estimativa dos 
tempos. 

Analisando o resultado pode-se perceber um aumento de produtividade e 
precisão ao longo das iterações. Baseado nesta experiência vividos em dois momentos 
com processos diferentes é que foram levantados alguns problemas, pontos fracos, 
riscos e fracassos. 
4. Problemas, Pontos Fracos, Riscos e Fracassos 
1º Pecado: Problema na comunicação da equipe 
Durante o processo do desenvolvimento do sistema, um grupo de discussão foi criado 
para facilitar a comunicação entre os membros da equipe, registrando assim todas as 
informações sobre o projeto, porém por falta de interesse dos membros da equipe essa 
comunicação não foi realizada como o esperado. 

A falta de reuniões periódicas teve grande influencia para agravar o problema 
que vinha se alastrando no decorrer do projeto. Como não estávamos acostumados 
com as reuniões, os integrantes da equipe não eram informados sobre o andamento 
das atividades e logo não tinha o conhecimento do produto que estava sendo 
desenvolvido. 
2º Pecado: Problema com a aceitação da hierarquia 
Após a formação da equipe, foram definidos as funções de cada integrante com base 
nas necessidades do processo e no perfil individual dos membros, porém o quesito 
liderança não foi levado em consideração, com isso este perfil foi atribuído a um 
membro que não possuía tal habilidade. 

Esta decisão ocasionou vários problemas de comunicação, relacionamento e 
produtividade. Houve grandes conflitos de "EGO" (sobreposição de idéias), entre os 
membros da equipe, sendo assim não havia respeito à hierarquia definida, ocasionando 
insubordinação e levando a desunião entre integrantes da equipe.  
3º Pecado: Rotatividade dos papéis dos membros da equipe 
No início do primeiro projeto foi definido um papel para cada membro da equipe. Esta 
formação manteve-se inalterada até o término da segunda iteração. Na terceira iteração 
houve mudanças nos papéis, como por exemplo, o gerente passou a exercer o papel 
de engenheiro de software e um dos engenheiros à analista de sistema. 

Inicialmente a definição das funções foi baseada no perfil pessoal de cada 
integrante da equipe, porém no momento em que ocorreram as mudanças dos papéis, 
estes foram selecionados sem uma prévia análise do perfil dos envolvidos. 
Ocasionando dificuldade em certas adaptações e diminuição da produtividade. 
4º Pecado: Mudança para uma Tecnologia não dominada pela equipe 
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No início do segundo projeto foi decidida a mudança de tecnologia de desenvolvimento 
que não era de dominante conhecimento da equipe. Esta mudança foi feita visando 
atingir um nível maior de produtividade e de qualidade final em relação ao projeto 
anterior. Porém os riscos inerentes a esta mudança eram conhecidos. 

Na primeira iteração deste segundo projeto, foi visível o aprendizado da equipe 
na nova tecnologia, porém houve dificuldade e certa resistência a mudanças, portanto 
demandando mais tempo para o desenvolvimento. Com o decorrer das iterações 
baseado na coleta das métricas foi perceptível a melhora incremental na produtividade 
da equipe. 
5º Pecado: Falta de experiência no gerenciamento de pessoas 
Durante todo o primeiro projeto ficou claro a falta de um bom gerenciamento de 
pessoas. Ocorreram constantes problemas de comunicação entre os membros e não 
foram tomadas ações de contingência providenciais para sanar tais problemas. A 
cobrança de atividades e abordagem das pessoas durante o projeto não foi feita de 
forma adequada causando divergências e constrangimento entre a equipe. O gerente 
do projeto não dispunha de experiência para gerenciar a equipe. A partir da 3ª iteração 
do primeiro projeto, houve uma realocação dos recursos humanos, entretanto não foi 
solucionado o problema, já que esta foi feita sem a prévia análise das habilidades e 
afinidades dos membros da equipe. 
6º Pecado: Inconsistência entre o que foi planejado e desenvolvido 
Passada a primeira iteração do primeiro projeto, no qual verificou-se a existência de 
inconsistências entre o que havia sido planejado e o que fora realizado. Essas 
inconsistências foram aumentando gradativamente durante as iterações seguintes pelo 
fato do atraso da documentação necessária ao desenvolvimento. Devido a este atraso, 
os engenheiros iniciaram o desenvolvimento do sistema sem o apoio das 
especificações, gerando assim todas as inconsistências encontradas ao longo das 
iterações. 
7º Pecado: Falta de comprometimento por membros da equipe 
Durante o desenvolvimento do projeto foi constatada a ocorrência deste pecado. Este 
ponto fraco acarretou no baixo desempenho da equipe, gerando a desmotivação do 
restante dos membros, o que acarretou em conflitos entre os mesmos. 
5. Ferramentas para o programa de melhoria 
Durante todo o processo de desenvolvimento do sistema, é comum encontrar a 
necessidade da utilização de ferramentas e modelos para minimizar problemas e 
aumentar a qualidade individual de todo o projeto. A melhoria na qualidade do processo 
individual, o controle de versão nos documentos gerados e o bom gerenciamento do 
projeto, são alguns dos requisitos fundamentais no ciclo de vida do desenvolvimento de 
software. Dentro das inúmeras possibilidades de ferramentas e modelos, foram 
utilizados: 

• PSP 

• Scrum 
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• SubVersion 
O PSP – Personal Software Process [Koscianski, 2006] – é um modelo baseado 

no individuo, diferente de outros que são baseados na organização. O foco do PSP é 
na melhoria de processos do individuo, tornando sua forma de trabalho mais 
disciplinada. Cada individuo tem suas características, com isso, o planejamento do 
trabalho deve ser baseado em dados como o desempenho individual, já que a 
qualidade do seu trabalho está sob sua responsabilidade. Um planejamento prévio de 
suas atividades acarretam na realização de um bom trabalho de forma rápida e eficaz. 

O Scrum – É uma metodologia ágil utilizada no gerenciamento de projetos, que 
tem como objetivo definir um processo para o projeto focado nas pessoas e que seja 
indicado para ambientes em que os requisitos surgem e mudam rapidamente. Esses 
requisitos são poucos estáveis ou desconhecidos, desenvolvidos dentro de curtas 
iterações. Durante o andamento do processo definido pelo Scrum, são realizadas 
reuniões onde participam todos os stakeholders no projeto. As reuniões são realizadas 
em curto prazo, tendo como objetivo disseminar o andamento de todo projeto por parte 
dos responsáveis de cada atividade e levantar os problemas e necessidades 
encontradas  nas mesmas. 

SubVersion [Subversion 2007]  – É uma ferramenta para controle de versão, que 
possibilita o compartilhamento de arquivos e o armazenamento de todas as suas 
alterações. O SubVersion mantém um histórico de alterações e gerencia os conflitos 
gerados pelo acesso e utilização simultânea dos stakeholders nos arquivos do projeto. 
A ferramenta evita a perda de informação e veracidade das informações que serão 
utilizadas no decorrer do projeto. 
6. Recomendações práticas 
Durante o desenvolvimento das iterações, evidenciou-se várias lições aprendidas em 
relação aos pecados (problemas, pontos fracos, riscos e fracassos) cometidos pela 
equipe. Essas lições ajudaram no amadurecimento da equipe e na realização de um 
conjunto de recomendações práticas, que devem ser utilizadas para tentar minimizar a 
freqüência do surgimento destes pecados. Baseados nessas experiências foram 
idealizados as seguintes recomendações: 

• No início de um projeto, deve-se estabelecer um plano de comunicação que 
será seguido por todos os stakeholders do projeto. O plano de comunicação 
define como será a distribuição das informações dentro do projeto, evitando 
assim a falta de conhecimento do andamento do projeto e o que está sendo 
desenvolvido; 

• A hierarquia de papéis de cada integrante da equipe deve ser definida no 
início de um projeto, antes se deve fazer uma análise prévia do perfil de cada 
membro, para evitar a falta de compatibilidade entre o membro e o perfil; 

• Durante o ciclo de vida de um projeto, deve-se evitar a troca de papéis sem 
um estudo prévio das habilidades de cada participante; 

• Mudanças de tecnologia devem ser analisadas para verificar o impacto dentro 
do projeto, devido às alterações necessárias para a sua utilização e falta de 
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conhecimento da mesma pelos membros da equipe. A análise é essencial 
para verificar o que será afetado em relação a variáveis importantes dentro de 
um projeto como: custo, prazo e qualidade; 

• O gerenciamento de pessoas é um fator de extrema importância para o 
sucesso do projeto. É necessário um planejamento e controle desde o início 
do projeto, pois sua qualidade está relacionada diretamente com as pessoas 
envolvidas na produção do software; 

• Durante o desenvolvimento de um projeto sempre procure fazer apenas o 
acordado com o cliente, nunca tente fazer coisas que estão fora do escopo, 
pois isso poderá comprometer variáveis como custo e prazo; 

• Durante um processo ágil procure sempre gerenciar o andamento do projeto 
na forma mais simples possível, preocupe não demandar muito do 
cronograma do projeto para os documentos (artefatos do projeto) neste tipo 
de processo o uso de documentos é muito menor que em um processo 
pesado, no qual se deve ter muita atenção com os artefatos para que os 
mesmos sigam integros e consistentes; 

• A cobrança das atividades realizadas pela equipe deve ser feita de maneira 
cuidadosa, a fim de que esta não se sinta pressionada; 

• Tenha cuidado para não externar para sua equipe as preocupações 
gerenciais, mas ao mesmo tempo procure deixar a mesma sempre ciente de 
tudo que está acontecendo no projeto, evitando falsas especulações e essas 
frustrarem a sua equipe de alguma maneira; 

• Tenha muito cuidado com o gerenciamento dos riscos do projeto, já que estes 
poderão ser determinantes para o sucesso ou não do projeto; 

• Procure conhecer muito bem a sua equipe, seus pontos fracos, seus pontos 
fortes, seus medos, como motivá-los, quem precisa aperfeiçoar as suas 
habilidades, quem necessita aprender a trabalhar em equipe. Sempre procure 
saber o que a equipe está precisando e como torná-lo acessível, a fim de 
proporcionar uma melhoria contínua; 

• Conheça o perfil do seu cliente: o que você pode esperar dele; não deixe que 
ele te surpreenda; procure sempre estar a um passo a sua frente; mas 
sempre deixe ele pensar que está no controle do desenvolvimento do projeto. 
Deixe-o satisfeito sempre, mesmo sabendo que nem sempre isso seja 
possível. Essa satisfação pode tornar um indicativo de sucesso no projeto. 

7. Considerações finais 
Baseado em tudo aquilo que fora relatado neste trabalho, podemos afirmar que a 
eficácia na aplicação de um processo de software a um projeto depende 
fundamentalmente das pessoas que irão utilizar o processo. Ficou claro que em um 
primeiro instante o processo não estava sendo seguido pela equipe, ocasionando 
muitos problemas. Em outro momento, onde o processo estava sendo seguido, 
dificuldades aconteceram, porém ficou mais fácil a identificação e resolução das 
mesmas. 
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Um fator observado pela equipe durante a aplicação dos processos de software 
foi a freqüência com que os processos leves estão ganhando mercado a cada dia e se 
institucionalizando nas empresas de desenvolvimento. Porém deixa-se a ressalva de 
que é necessário um estudo de como implantar garantia de qualidade usando um 
processo leve, já que no instante em que essas duas variáveis se alinharem um novo 
conceito em desenvolvimento poderá surgir. 

Ressaltamos também a mudança de postura dos integrantes da equipe, a 
coragem na gerência dos riscos durante as fases do desenvolvimento do projeto e 
acima de tudo a vontade de todos destes membros em sempre procurar uma solução 
para os problemas ocorridos. 

Deixamos claro que o intuito deste artigo é proporcionar, através de nosso relato 
de experiência, uma visão de erros muitas vezes não identificados e tão menos 
contidos.  
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