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RESUMO 

 

 

Este estudo investiga o grau de utilização do framework SCRUM na empresa Dclick 

desenvolvimento de software LTDA, empresa nacional do setor de tecnologia da 

informação que foi estudada no ano de 2015. Com o objetivo geral de analisar por 

meio de um survey, o nível de utilização das ferramentas e técnicas ágeis em que os 

profissionais de desenvolvimento de software atuam em equipe na empresa descrita. 

A revisão da literatura foi efetuada entre os artigos selecionados como mais 

relevantes para o tema na base de dados da CAPES, o framework SCRUM foi 

exaustivamente estudado e também foram revisados os frameworks que tratam do 

assunto maturidade, o CMMI e o OPM3. A metodologia foi baseada na proposta de 

Gil (1999), e em um questionário que utiliza escala de Likert como referência, essas 

abordagens foram importantes para ajudar a listar as ferramentas e técnicas ágeis 

contidas no framework SCRUM de forma organizada gerando assim, as perguntas 

em um modelo fechado para que com esse questionário se possa aferir o seu grau 

de utilização e com isso, averiguar a maturidade e se ela contribuirá para o sucesso 

do gerenciamento de projetos de software. 

Palavras chaves: SCRUM, Maturidade, Tecnologia da informação, Gerenciamento 

de Projetos de software.



 

ABSTRACT 

 

This study investigates the utilization of the SCRUM framework in the Dclick 

desenvolvimento de software company, a Brazilian company in the information 

technology sector that was studied in 2015. With the overall aim of identifying through 

a survey, the level of use the tools and techniques that agile software development 

professionals work as a team in the company described above. The literature review 

was conducted among the articles selected as most relevant to the topic in the 

CAPES database, the SCRUM framework has been thoroughly studied and were 

also reviewed the frameworks dealing with the subject maturity, CMMI and OPM3. 

The methodology was based on the proposal of Gil (1999), and a questionnaire using 

the Likert scale, Likert (1932) as a reference, these approaches were important in 

helping us to list and organize the tools and agile techniques contained in the 

framework SCRUM in an organized manner thus generating questions in a model 

closed so that with this questionnaire is to measure the degree of use and thereby 

ascertain the maturity and it will contribute to the successful management of software 

projects. 

Key words: SCRUM, Maturity, Information Technology, Software Project 

Management.
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capitulo serão feitas às considerações introdutórias, as quais envolvem 

a caracterização da situação problema, a questão, a exposição dos objetivos, 

justificativa e a delimitação da pesquisa, além de sua organização e dos aspectos 

ligados às contribuições.  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A área de tecnologia da informação está sempre em evolução constante, 

novas tecnologias, frameworks e grandes mudanças são uma constante e segundo 

PMI (2013), projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado exclusivo, resultado esse que tem um início e um término 

definidos. 

Na subárea de desenvolvimento de software as mudanças são uma realidade 

no dia a dia da maioria das equipes de desenvolvimento de softwares, diversas 

metodologias, boas práticas e frameworks são aplicáveis ao processo de 

desenvolvimento de software e a finalização de um projeto é alcançada quando os 

objetivos do projeto são atingidos ou até mesmo quando o projeto é encerrado 

porque os seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou até mesmo 

quando a necessidade do projeto deixa de existir (PMBOK, 2013). 

Ao longo dos anos, várias tentativas de melhorar a qualidade do produto 

entregue foram feitas, motivar a equipe, integrar a equipe e estabelecer desafios são 

uma rotina fundamental para o desenvolvimento de software e uma das 

metodologias que vem mais se destacando é a metodologia ágil para 

desenvolvimento de software que é difundida como base no (SCRUM, 2001). 

Apesar de algumas metodologias ágeis existirem há mais de 20 anos, foi no 

ano de 2001 que o principal passo foi tomado para a grande disseminação das 

abordagens ágeis, nesta época, os principais responsáveis pela teoria e aplicação 

de diversos métodos se reuniram para detalhar as melhores práticas de gerenciar o 
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desenvolvimento de softwares, podendo destacar três grandes nomes (MANIFESTO 

PARA DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SOFTWARE, 2001). 

A partir desses encontros os idealizadores do framework SCRUM criaram o 

MANIFESTO ÁGIL, que documentou os princípios orientadores para o 

desenvolvimento ágil de software e definiu uma nova filosofia em torno de um 

conjunto de metodologias existentes (MANIFESTO PARA DESENVOLVIMENTO 

ÁGIL DE SOFTWARE, 2001). 

Scrum é um framework estrutural que está sendo usado para gerenciar o 

desenvolvimento de produtos complexos desde o início de 1990. Scrum não é um 

processo ou uma técnica para construir produtos, em vez disso, é um framework 

dentro do qual você pode empregar vários processos ou técnicas. O Scrum deixa 

claro que a eficácia relativa às práticas de gerenciamento e desenvolvimento de 

produtos, de modo que você possa melhorá-las (SCRUM, 2011). 

1.2 A SITUAÇÃO PROBLEMA 

O problema de pesquisa é uma pergunta que deve ser redigida de forma 

clara, precisa e objetiva, cuja solução seja viável pela pesquisa. Geralmente, a 

elaboração clara do problema é fruto da revisão de literatura e da reflexão pessoal 

(CERVO; BERVIAN, 2002). 

Ao longo dos anos a tecnologia da informação (TI) vem se tornando parte 

estratégica de todas as empresas e é de conhecimento comum que a administração 

estratégica de uma empresa não pode se planejar sem pensar em tecnologia, 

segundo o CHAOS (2011) do Standish Group, 42% dos sistemas de informação 

criados não funcionam como planejado ou nunca serão usados e 21% fracassam 

integralmente. 



20 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Índice de sucesso em projetos em 2011 publicado pela CHAOS 

        Fonte: Standish Group (2011)1 

 

O CHAOS Manifesto (STANDISH GROUP, 2013) é baseado no recolhimento 

de informações de projetos na vida real de ambientes de TI e projetos de software. A 

versão atual também referencia versões anteriores e usaram oito instrumentos 

diferentes de coleta de informação, que inclui perfis de projetos, acompanhamento 

de projetos, projeto individual pesquisas, entrevistas, inquéritos de casos gerais, 

detalhamento de projeto e de outros instrumentos. A pesquisa da CHAOS abrange 

18 anos de dados sobre por que os projetos bem-sucedidos ou não, o que 

representa mais de 90.000 projetos concluídos de TI. Entretanto, a base de dados 

da CHAOS fora eliminada com casos a partir de 1994, uma vez que não 

correspondem aos requisitos atuais para análise. O novo banco de dados tem pouco 

menos de 50.000 projetos. 

                                            

1 Em 1994 Standish Group iniciou uma série de publicações, essas publicações foram denominadas 
Chaos relatório. 
Este relatório resume diversos resultados de pesquisas realizadas pelo Standish Group, o objetivo 
geral deste relatório é investigar as causas de fracasso de projetos de software e de investigar os 
principais ingredientes que são capazes de mitigar esse fracasso. STANDISH GROUP, and Chaos 
Manifesto. “Think Big, Act Small.” The Standish Group International Inc (2011) Disponível em:  
<http://versionone.com/assets/img/files/ChaosManifest_2011.pdf >Acessado em: 16/10/2014. 
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Já nos anos seguintes, novos estudos apontavam que os índices mudaram, 

os projetos de desenvolvimento de softwares tiveram uma evolução, esse contexto 

muda frequentemente pois a tecnologia da informação é muito evolutiva, novas 

ferramentas, novas técnicas, são frequentemente criadas e atualizadas fazendo com 

que as pesquisas devam ser sempre atualizadas, conforme a CHAOS, onde 39% 

dos projetos de desenvolvimento de sistemas chegavam ao sucesso e 18% 

fracassava integralmente (STANDISH GROUP, 2013). 

 

Gráfico 2 – Índice de sucesso em projetos em 2013 publicado pela CHAOS 

              Fonte: Standish Group (2013)2 

 

Ao longo dos anos o Standish Group disponibiliza a cada dois anos as 

pesquisas relacionadas ao sucesso e fracasso nos projetos de desenvolvimento de 

software (STANDISH GROUP, 2013). 

                                            

2 Em 1994 Standish Group iniciou uma série de publicações, essas publicações foram denominadas 
Chaos relatório. 
Este relatório resume diversos resultados de pesquisas realizadas pelo Standish Group, o objetivo 
geral deste relatório é investigar as causas de fracasso de projetos de software e de investigar os 
principais ingredientes que são capazes de mitigar esse fracasso. STANDISH GROUP, and Chaos 
Manifesto. “Think Big, Act Small.” The Standish Group International Inc (2013) Disponível em: 
<http://versionone.com/assets/img/files/ChaosManifest_2013.pdf >Acessado em: 16/10/2014. 



22 

 

 

A tabela abaixo identifica os percentuais de sucesso, falha e fracasso dos 

projetos, fracasso para o Standish Group (2013) é quando a entrega de um projeto 

de desenvolvimento de software é recusado totalmente, falha é quando o projeto é 

aceito parcialmente e sucesso é quando o projeto é aceito totalmente. 

Observa-se na tabela 1 que o sucesso dos projetos tem aumentado ao longo 

dos anos. 

Tabela 1 – Objetivos atingidos em projetos de T.I concluídos 

 2004 2006 2008 2010 2012 

SUCESSO 29% 35% 32% 37% 39% 

FALHA 18% 19% 24% 21% 18% 

RECUSADO 53% 46% 44% 42% 43% 

Fonte: Standish Group (2013). 

Já que o Framework SCRUM vem ganhando bastante aderência e há fortes 

indícios que em sua plenitude de utilização os projetos de desenvolvimento de 

software têm maiores chances de sucesso, medir o grau de utilização deste 

framework se torna uma importante oportunidade. 

Empresa DCLICK desenvolvimento de software LTDA, é uma empresa de 

desenvolvimento de software que atua no Rio de Janeiro e em São Paulo e tem 

características de uma média empresa que pretende se expandir, mas ainda tem 

diversos problemas para serem tratados. 

A empresa DCLICK utiliza algumas das boas práticas de gerenciamento de 

projetos segundo o PMI o que ajuda bastante na organização e controle dos 

projetos, A empresa DCLICK tem contratos com diversas empresas de grande porte, 

com isso, existe uma grande etapa de processo entre essas empresas, isso causa 

muita resistência de seus colaboradores devido ao grande número de processos 

existentes, o que trava bastante o fluxo do desenvolvimento de software. 

Por sua vez, a empresa DCLICK está sempre buscando inovação e começou 

a implementar a metodologia ágil para desenvolvimento de software SCRUM em 

suas equipes de desenvolvimento, também foram ministrados alguns treinamentos e 

palestras para que os colaboradores compreendam bem esse framework e possam 
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utilizar todos os benefícios que ele agrega, pois a Empresa acredita que com essa 

metodologia funcionando a todo vapor, ela tende a evitar o desperdício de tempo e 

dinheiro, além de garantir a qualidade do produto final entregue que é o que o 

usuário final deseja. 

A metodologia ágil abordada pelo framework SCRUM para desenvolvimento 

de software SCRUM (2001) está em uma crescente e adquirindo muita força no 

mercado de trabalho devido aos seus princípios e na sua teoria que é fundamentada 

nas teorias empíricas de controle de processo, afirma também que o conhecimento 

vem da experiência e da tomada de decisões que são baseadas no que é 

conhecido, com isso, prega-se uma abordagem iterativa e incremental para 

aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos. 

Diversos estudos participam que o SCRUM melhora o desempenho e a 

qualidade de software entregue, pois prega que indivíduos e interação entre eles é 

mais importante que processos e ferramentas, software em funcionamento é mais 

importante que documentação abrangente, colaboração com o cliente é mais 

importante que negociação de contratos e responder a mudanças é mais importante 

que seguir um plano, após o manifesto ágil que foi criado em 2001, os 

pesquisadores procuram descobrir maneiras melhores de desenvolver softwares. 

(SCRUM, 2011). 

Mesmo após a realização de treinamentos, palestras e workshops. A empresa 

DCLICK não sabe se o framework SCRUM está sendo implementado corretamente 

e em sua plenitude, daí surgiu a necessidade de medir o nível de utilização deste 

framework nesta empresa. 

1.3 QUESTÃO DA PESQUISA 

Os estudos devem incluir questões ou perguntas de pesquisas, ou seja, uma 

pergunta norteadora acerca do que o pesquisador pretende esclarecer no estudo 

(TRIVIÑOS, 1992). 

Com o objetivo de conduzir o trabalho e diante da situação problema, foram 

definidas as seguintes questões: 
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1. Com o vertical crescimento da aplicabilidade do framework SCRUM nas 

empresas quais são as técnicas mais utilizadas deste framework na 

empresa estudada? 

2. Quais são as ferramentas mais utilizadas do framework SCRUM na 

empresa estudada? 

3. Qual o grau de utilização de conhecimento do profissional no uso das 

ferramentas e técnicas utilizadas no framework SCRUM e se esse grau 

pode influenciar o sucesso ou o fracasso dos projetos de desenvolvimento 

de softwares? 

 

1.4 OBJETIVOS 

“Se o problema é uma questão a investigar, objetivo é um resultado a 

alcançar. O objetivo final, se alcançado, dá resposta ao problema” (VERGARA, 

2000, p. 25).  

Apresentam-se, a seguir, os objetivos gerais e específicos que norteiam o 

trabalho de pesquisa. 

1.4.1 Objetivo geral 

O objetivo geral do trabalho é identificar, por meio de um survey, o nível de 

utilização das ferramentas e técnicas ágeis do framework SCRUM de profissionais 

de desenvolvimento de software de uma equipe em uma determinada empresa em 

relação à utilização das ferramentas e técnicas descritas no framework SCRUM. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Compõem os objetivos específicos deste trabalho os seguintes itens: 

 

 Identificar e classificar por meio de revisão de literatura mais recente, as 

ferramentas e técnicas utilizadas no framework SCRUM. 
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 Identificar por meio de um survey, o grau de utilização das ferramentas e 

técnicas utilizadas no framework SCRUM. 

 Identificar e consolidar o grau de utilização das ferramentas e técnicas 

utilizadas no framework SCRUM 

 

1.5 CONTRIBUIÇÃO E RELEVÂNCIA 

O trabalho pode ser justificado a partir da sua contribuição e da sua 

relevância para os leitores. 

1.5.1 Contribuição 

Para Lakatos e Marconi (1999), é a parte do trabalho que apresenta respostas 

à questão do porquê da realização da pesquisa. É de suma importância para 

conseguir financiamento para a pesquisa e para demonstrar a relevância da 

mesma.  

Por meio da pesquisa bibliográfica realizada, foi possível identificar que 

poucos autores tratam o tema relacionado à maturidade que está diretamente ligada 

ao grau de utilização das ferramentas e técnicas com muitos detalhes e até mesmo 

a falta de conhecimento em plenitude do framework SCRUM explica essa pequena 

explanação. 

Outro grande problema é como medir a utilização deste framework na 

empresa estudada que está começando a utilizar o framework SCRUM. 

 

1.5.2 Relevância 

Neste ponto do trabalho deve-se enfatizar 

 O estágio em que se encontra a teoria respeitante ao tema;  

 As contribuições teóricas que a pesquisa pode trazer; 

 Importância do tema do ponto de vista geral; 

 Importância do tema para os casos particulares em questão; 
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 Possibilidade de se sugerir modificações no âmbito da realidade abarcada 

pelo tema proposto; 

 Descoberta de soluções para casos gerais e/ou particulares etc. 

(LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 103). 

 

Os benefícios são diversificados, pois a identificação do grau de utilização do 

framework SCRUM não só classificará uma empresa como também poderá mostrar 

o caminho para a evolução neste framework de desenvolvimento ágil que é o 

SCRUM. 

Outros benefícios são também a identificação do grau de utilização das 

ferramentas e técnicas descritas no framework SCRUM, em uma mesma empresa 

podem ter níveis de maturidade diferente entre equipes, identificando isso, é 

levantada uma oportunidade de melhoria contínua que também é um grande trunfo 

para que o gestor organize melhor seus projetos.  

1.6 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Lakatos e Marconi (1997a) afirmam que “delimitar uma pesquisa é 

estabelecer limites para a investigação, e a pesquisa pode ser limitada em relação”: 

a) Ao assunto – selecionando um tópico, a fim de impedir que se torne ou 

muito extenso ou muito complexo; 

b) A extensão – porque nem sempre se pode abranger todo o âmbito onde o 

fato se desenrola; 

c) A uma série de fatores - meios humanos, econômicos e de exiguidade de 

prazo – que podem restringir seu campo de ação. 

O escopo da presente dissertação é a criação e averiguação do grau de 

utilização das técnicas ágeis segundo o framework SCRUM, bem como a aplicação 

do questionário criado que irá balizar a classificação da empresa DCLICK 

Desenvolvimento de software. 
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Focar no grau de utilização das técnicas ágeis segundo o SCRUM da 

Empresa DCLICK, como essa empresa pode melhorar este grau de utilização do 

SCRUM? 

O que a empresa DCLICK tem que fazer para melhorar o seu nível de 

classificação em relação ao grau de utilização antigo. 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

O presente trabalho foi estruturado de forma a facilitar a compreensão do 

estudo, bem como o entendimento das conclusões obtidas. 

o Capítulo 1 – Introdução: apresenta a contextualização da situação 

problema que será tratada no estudo em questão, bem como a 

empresa estudada. Também participa as contribuições e 

delimitações deste trabalho. 

 

o Capítulo 2 – Revisão de literatura: apresenta o referencial teórico 

que foi utilizado como base para sustentação da presente pesquisa, 

foram utilizadas teorias sobre maturidade e também sobre o 

SCRUM. 

 

o Capítulo 3 – Metodologia: efetua o detalhamento metodológico 

utilizado na pesquisa, uma releitura do framework SCRUM e o 

estudo de caso que é tratado com uma análise qualitativa dos 

dados pesquisas. 

 

o Capítulo 4 – Aplicação na empresa: Algumas definições participam 

que um estudo de caso é um instrumento pedagógico que 

apresenta um problema mal estruturado, problema esse que deverá 

ser analisado e com propostas de soluções. 

 

o Capítulo 5 – Análise dos resultados: neste capítulo serão 

analisados os dados dos questionários preenchidos, bem como 
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todas as análises pertinentes ao modelo proposto que pretende 

identificar o grau de utilização das ferramentas e técnicas 

relacionados ao SCRUM para posterior conclusão. 

 

o Capítulo 6 – Conclusão: Neste capítulo, baseado no capítulo 5 

serão efetuas as devidas conclusões. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o referencial teórico que direcione o 

desenvolvimento da pesquisa.  

A presente Revisão está estruturada em cinco partes. A primeira parte 

apresenta uma revisão dos principais periódicos relacionados ao tema da pesquisa 

em uma conceituada base de dados acadêmica. A segunda parte está relacionada 

ao SCRUM, onde é feita toda uma releitura das principais técnicas e ferramentas 

deste framework. A terceira parte está relacionada ao padrão de maturidade OPM3 

que é um padrão mundialmente reconhecido relacionado à maturidade de projetos. 

A quarta parte desta revisão está relacionada ao CMMI que é o padrão de 

maturidade para desenvolvimento de software o qual se faz necessário para a 

conclusão desta fundamentação. Já a quinta parte revisa a norma ISSO/IEC 15504 

também relacionada aos padrões de maturidade. 

2.1 PESQUISA EM BASE DE DADOS ACADÊMICA 

 

A pesquisa bibliográfica direciona todo o estudo a compreender como poderá 

ser tratada esta dissertação em relação à criação de um modelo de maturidade para 

o SCRUM. 

Inicialmente, após diversos estudos de artigos e dissertações, foi efetuada 

uma pesquisa dividida em duas etapas distintas, foi realizada uma pesquisa na base 

Scopus, que é uma das diversas bases de dados disponibilizadas pela CAPES – 

Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior e que conta com 

mais de 46 milhões de registros, aproximadamente 19.500 títulos vindos de mais de 

5.000 editoras em todo o mundo. 

Após o aprofundamento nos artigos e trabalhos inicialmente levantados, com 

o termo SCRUM para a pesquisa inicial. 
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Figura 1 – Pesquisa SCOPUS termo SCRUM 

                Fonte: SCOPUS.   

 

Com a pesquisa realizada utilizando o termo citado, chega-se ao número de 

1442 registros, conforme abaixo. 

 

Figura 2 – Pesquisa SCOPUS quantitativo de artigos 

  Fonte: SCOPUS. 
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Com o Manifesto Ágil para desenvolvimento de software (2001) foi um 

parâmetro para quantificarmos os artigos, este trabalho foi baseado nos artigos após 

este ano. 

Dentro do conjunto de artigos pesquisados, refinamos a consulta e foi 

acrescentado o termo MATURIDADE (maturity), chegando ao quantitativo de 35 

registros. 

 

 

Figura 3 - Pesquisa SCOPUS incluindo o termo Maturidade 

          Fonte: SCOPUS. 
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Figura 4 - Pesquisa SCOPUS quantitativo geral 

               Fonte: SCOPUS 

Todos os 35 artigos listados na pesquisa com os termos SCRUM e 

MATURIDADE possuem uma particularidade e nos chamam atenção pelo fato de só 

aparecerem na pesquisa a partir de 2004, tendo em conta que o manifesto ágil 

ocorreu no ano de 2001, o que direciona a considerar que somente por volta de 

2004 começaram a pensar em maturidade relacionado ao framework SCRUM. 

Após a leitura dos artigos baixados, foram selecionados 35 artigos que 

balizarão junto com o restante da revisão de literatura o núcleo base da pesquisa 

que será efetuada. 

Os 35 artigos que formaram a estrutura básica desta pesquisa, resultante do 

processo de seleção realizado na base de dados SCOPUS, foram lidos e analisados 

levando-se em consideração os elementos construtores do quadro abaixo. 
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Listagem dos 35 artigos selecionados. 

Tabela 2 - Listagem de artigos pesquisados 

ARTIGO AUTOR ANO CITAÇÃO 

Document A model for improving training of 
software developers in small companies Enríquez, C., Gómez, P. 2015 0 

Definition of software process lines for 
integration of Scrum and CMMI 

Dias De Carvalho, D., 
Chagas, L.F., Reis, C.A.L. 2014 0 

Systematic literature review on the 
characteristics of agile project management 

in the context of maturity models 
Chagas, L.F., de Carvalho, 

D.D., Lima, A.M., Reis, C.A.L. 2014 0 

Mapping agile practices to CMMI-DEV level 3 
in web development environments 

Torrecilla-Salinas, C.J., 
Sedeño, J., Escalona, M.J., 

Mejías, M. 2014 0 

To achieve predictability in engineering 
Kalsaas, B.T., Finsådal, S., 

Hasle, K. 2014 0 

Developing cyber competition infrastructure 
using the SCRUM framework 

Novak, H., Likarish, D., 
Moore, E. 2013 0 

Dealing the selection of project management 
through hybrid model of verbal decision 

analysis 

Authors of 
DocumentPinheiro, P.R., 

Machado, T.C.S., Tamanini, I 2013 2 

The maturation of agile software 
development principles and practice: 

Observations on successive industrial studies 
in 2010 and 2012 

Bustard, D., Wilkie, G., Greer, 
D. 2013 4 

Keeping user centred design (UCD) alive and 
well in your organisation: Taking an agile 

approach Raison, C., Schmidt, S. 2013 1 

A case study of software process 
improvement with CMMI-DEV and Scrum in 

Spanish companies Garzás, J., Paulk, M.C. 2013 1 

An Agile Management Process Group for 
TestSPICE®: How to Assess and Improve 

Agile Management 

Authors of 
DocumentSchweigert, T., 

Ekssir-Monfared, M., Ofner, 
M 2013 0 

TestSPICE and Agile Testing - Synergy or 
Confusion 

Schweigert, T., Vohwinkel, 
D., Blaschke, M., Ekssir-

Monfared, M. 2013 0 

SPIALS-II: A light-weight software process 
improvement self-assessment tool 

Homchuenchom, D., 
Piyabunditkul, C., Lichter, H., 

(...), Krootkaew, C., 
Krisanathamakul, T. 2012 1 
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Design and evaluation of a CMMI conformant 
light-weight project management approach 

Authors of 
DocumentPiyabunditkul, C., 
Lichter, H., Anwar, T., (...), 

Krootkaew, C., 
Krisanathamakul, T. 2012 1 

A scrum-based approach to CMMI maturity 
level 2 in web development environments 

Salinas, C.J.T., Escalona, 
M.J., Mejías, M. 2012 0 

Document A comparative analysis of the 
agile and traditional software development 

processes productivity 

Carvalho, W.C.D.S., Rosa, 
P.F., Soares, M.D.S., (...), 
Buiatte, L.C., Da Cunha, 

M.A.T. 2012 0 

Improving agility and discipline of software 
development with the Scrum and CMMI Łukasiewicz, K., Miler, J. 2012 5 

Challenges faced while simultaneously 
implementing CMMI and scrum: A case study 

in the tax preparation software industry Miller, J.R., Haddad, H.M. 2012 2 

Agile hardware and software system 
engineering for innovation 

Authors of DocumentHuang, 
P.M., Darrin, A.G., Knuth, 

A.A. 2012 0 

Research on combining scrum with CMMI in 
small and medium organizations Zhang, L., Shao, D. 2012 2 

Toward improving Agile Mantema: 
Measurement, control and evaluation of 

maintenance projects in SMEs 
Martínez, Z.B.O., Irrazabal, 

E., Garzás, J. 2012 0 

Employee competency maturity model and its 
application in global software o El-Baz, H., Zualkernan, I.A. 2011 2 

A prototype for the support of integrated 
software process development and 

improvement 

Authors of 
DocumentPorrawatpreyakorn, 

N., Quirchmayr, G., 
Chutimaskul, W. 2010 0 

Balancing agile and structured development 
approaches to successfully manage large 
distributed software projects: A case study 

from the cruise line industry 
Batra, D., Xia, W., van der 

Meer, D., Dutta, K. 2010 10 

Organically growing internal coaches Padula, A. 2009 1 

Management guidelines for database 
developers' teams in software development 

projects Rusu, L., Lin, Y., Hodosi, G. 2009 0 

Incremental adoption of scrum for successful 
delivery of an IT project in a remote setup Rayhan, S.H., Haque, N. 2008 6 

Jazz improvisation as a learning metaphor for 
the scrum software development 

methodology Suscheck, C.A., Ford, R. 2008 5 

Measuring and comparing the adoption of 
software process practices in the software 

product industry 
Rönkkö, M., Järvi, A., Mäkelä, 

M.M. 2008 1 
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Blending Scrum practices and CMMI project 
management process areas 

Marçal, A.S.C., Freitas, 
B.C.C., Soares, F.S.F., (...), 
Maciel, T.M., Belchior, A.D. 2008 11 

A metamodel for modeling and measuring 
scrum development process 

Damiani, E., Colombo, A., 
Frati, F., Bellettini, C. 2007 4 

Mapping CMMI project management process 
areas to SCRUM practices 

Marçal, A.S.C., De Freitas, 
B.C.C., Furtado Soares, F.S., 

Belchior, A.D. 2007 0 

The role of extreme programming in a plan-
driven organization 

Authors of 
DocumentDahlberg, H., Ruiz, 

F.S., Olsson, C.M. 2006 0 

Agilizando el proceso de producción de 
software en un entorno CMM de nivel 5 | 

[Lightening the software production process 
in a CMM level 5 framework] 

Maller, P., Ochoa, C., Silva, 
J. 2005 2 

An agile CMM Bos, E., Vriens, C. 2004 2 

Fonte: SCOPUS  

 

Tabela 3 – Elementos Construtores para leitura de artigos 

Elementos Construtores 

Objetivo da pesquisa 

Áreas de conhecimento 

Metodologias e técnicas ágeis 

Modelos de maturidade 

Resultados obtidos 

                 Fonte: Elaboração própria.   
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Enríquez et al. (2015) desenvolveram uma pesquisa no segmento de 

tecnologia da informação que teve como objetivo a elaboração e implantação de um 

modelo de maturidade que se concentra em áreas relacionadas com as atividades 

de planejamento para ambientes de desenvolvimento ágil, a comunicação com os 

clientes e do uso de ferramentas de testes ágeis. Este modelo foi baseado em 

normas mexicanas e tem como princípio dominar os conhecimentos para melhorar a 

maturidade dos processos em organizações de desenvolvimento de software de 

pequeno porte, para esta criação e implantação, também foi levantada toda a 

formação pessoal para que o modelo fosse baseado nisto também. 

Dias et al. (2014) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação sobre a adoção de métodos ágeis, como Scrum, em conjunto com 

modelos de maturidade conhecidos como o Capability Maturity Model Integration 

(CMMI), como esse processo pode conter variações e a definição do mesmo é uma 

tarefa complexa e difícil, que exige um grande esforço e experiência o Software 

Process Line (SPRL) tem sido considerado um paradigma adequado para o 

processo de criação e reutilização de software . Existe uma pobre abordagem sobre 

os conceitos SPRL, para modelar estas abordagens, foi apresentada a definição de 

uma SPRL considerando Planejamento de Projeto e Projeto de Monitoramento e 

áreas de processo de controle em processos, utilizando metodologia ágil SCRUM 

junto com modelo de maturidade CMMI em organizações de software que atendam 

ambas as abordagens. 

Chagas et al. (2014) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação onde constataram através de sua pesquisa que a popularidade dos 

métodos ágeis está crescendo, e junto com esse crescimento, a adoção de modelos 

de maturidade também ganham grande relevância, eles efetuaram uma revisão 

sistemática da literatura com o objetivo de identificar características do 

gerenciamento ágil de projetos em organizações que utilizam esses métodos e em 

conjunto com modelos de maturidade, revisaram 34 estudos entre 2001 e 2013 e os 

resultados mostraram que a área inda precisa se desenvolver e muito, pois ainda 

existe uma carência relativa as atividades de desenvolvimento de software e as 

técnicas que podem ser utilizadas para atender as questões que não são 

diretamente abordadas pelas técnicas ágeis. 
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Torrecilla-Salinas et al. (2014) realizaram uma pesquisa no segmento de 

tecnologia da informação onde participaram que as abordagens ágeis apareceram 

formalmente há dez anos e nos dias atuais são uma alternativa válida para as 

organizações que desenvolvem software, participam também, que principalmente 

para o desenvolvimento web essa metodologia é interessante, pois ela se encaixa 

corretamente com as características especiais deste tipo de desenvolvimento. 

Também fora estudados os modelos de maturidade como o CMMI-DEV (Capability 

Maturity Model Integration para o Desenvolvimento) com foco na avaliação do nível 

de organizações de desenvolvimento ou aquisição de software como maturidade. 

Como esses modelos estão bem estabelecidos, eles podem incrementar a qualidade 

dos processos de desenvolvimento para melhorar a satisfação dos clientes. Já o 

nível CMMI-DEV 3 fornece um maior compromisso em relação à maturidade adquiri 

dada e ao esforço, a viabilidade para consegui-lo através de uma combinação de 

métodos ágeis pode ser muito útil para as organizações no desenvolvimento de 

sistemas web, e também podem manter a adaptabilidade do SCRUM em conjunto 

com um processo de desenvolvimento mais maduro. A pesquisa foca na utilização 

dos métodos ágeis para atingir o nível de maturidade 3 do CMMI-DEV. 

Kalsaas et al. (2014) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação relacionada ao aumento de previsibilidade na engenharia, essa 

abordagem é de uma pesquisa construtiva elaborada através de princípios teóricos e 

ideias relacionadas ao controle de produção em engenharia de software. Verificaram 

que a experiência indica que o LPS não é suficiente para alcançar a previsibilidade 

desejada em engenharia, mas os princípios subjacentes da participação, 

aprendizagem contínua etc. são aplicadas. Um estudo de caso foi realizado e o 

negócio da empresa é realizada com base na fabricação e construção de 

instalações mecânicas para extração offshore de petróleo, gás e operações, a 

solução atribuída é baseada em entregas de desenhos que fazem parte do plano de 

manufatura e construção, como a entrega dos desenhos é atendida pelo 

departamento de engenharia, é controlado e planejado em um processo separado. 

Dividindo o trabalho em fases, a utilização de técnicas ágeis é útil para o processo 

de PPC como a utilização de sprints com duração de 1-4 semanas aumentando a 

maturidade a cada conclusão. 
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Novak et al. (2013) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação em conjunto com o Colegiado de Defesa da Concorrência do Cyber 

Rocky Mountain (RMCCDC) organizada na Universidade de Regis e com a 

participação de sete faculdades da região. CCDC foi desenvolvido pela Universidade 

do Texas, em San Antônio para oferecer um ambiente estruturado para a educação 

prática que fora vinculada a objetivos de aprendizagem com garantia de informações 

estabelecidas na implementação de técnicas de segurança, estratégias e processos. 

Toda a infraestrutura foi montada pela Regis University que projetou um cenário de 

concorrência para simular um negócio web de e-commerce, com isso, diversos 

ataques poderiam ser efetuados por vários desenvolvedores. Para isso, foram 

utilizadas as metodologias ágeis de desenvolvimento (SCRUM) especificamente 

aplicadas para a infraestrutura em concorrência. 

Pinheiro et al. (2013) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação diretamente relacionada à gestão de projetos ligados ao 

desenvolvimento de software diretamente relacionados as técnicas ágeis do 

framework Scrum, para essa pesquisa utilizaram uma metodologia híbrida com a 

análise (VDA) quadro decisão verbal para selecionar algumas das técnicas ou 

ferramentas do SCRUM e constatar as abordagens a serem utilizadas na empresa. 

O resultado de um processo de escolha considerando que as metodologias ágeis 

com que são sempre populares em empresas de desenvolvimento de software, o 

classificará alternativas com a utilização do método ORCLASS, por meio do software 

desenvolvido, e classificando-as usando um método de análise de decisão Verbal e 

práticas específicas (SP) de Capability Maturity Model Integration (CMMI) nível 2 

foram escolhidas também classificadas a partir do mais preferível até o menos 

preferível com o objetivo de ajudar as empresas que não são capazes de chegar a 

uma completa qualificação do CMMI. 

Bustard et al. (2013) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação em um conjunto de quarenta empresas de desenvolvimento de software 

na Irlanda do Norte sobre o modelo ágil de desenvolvimento de software que está 

sendo muito utilizado durante vários anos, devido a essa dominância, os aspectos 

relacionados a maturidade estão se sobressaindo, e a pesquisa relacionada foca 

nesses aspectos, o artigo descreve o desenho da pesquisa e examina maturidade, 
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comparando os resultados obtidos em 2012 com os de um estudo de adoção ágil na 

mesma região em 2010 . Ambas as pesquisas são voltadas para atingir uma 

cobertura abrangente de uma única área, em vez de confiar em uma amostra 

voluntária. O principal resultado do trabalho é uma coleção de insights sobre a 

natureza prática do desenvolvimento ágil. 

Raison et al. (2013) desenvolveram uma pesquisa no segmento de tecnologia 

da informação utilizando a analogia do design centrado no usuário (UCD), para 

explorar como estabelecer, crescer e manter até a entrega de uma organização, 

considerando a importância de existir um escopo claro e acordado no início e a 

compreensão do ambiente e da cultura junto ao planejamento concentrando-se nos 

resultados esperados em cada iteração, também trabalhando os riscos á media que 

ocorrem, para isso, utilizaram de forma rápida e escalável conforme a metodologia 

ágil relacionadas a exames de saúde. 

Garzás et al. (2013) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação onde constataram que um dos métodos ágeis mais comumente usados é 

Scrum e que o Capability Maturity Model de Integração para o Desenvolvimento 

(CMMI-DEV) é atualmente o modelo para a melhoria de processos e para a 

determinação da maturidade organizacional de empresas de desenvolvimento de 

software. Foi constatado na pesquisa que CMMI-DEV e Scrum compartilham 

características em comum, e mesmo que eles foram desenvolvidos para diferentes 

fins, eles podem ser complementares entre si; e, como tal, eles não estão em 

concorrência, a pesquisa mostra um estudo de caso da relação entre o CMMI-DEV 

nível 2 e o Scrum, com o objetivo de avaliar como o Scrum ajuda a implementar um 

modelo de processo como o CMMI-DEV, o estudo de caso foi realizado entre 

empresas de TI espanholas e projetado de acordo com as diretrizes estabelecidas 

para os estudos de casos. Neste estudo, oito atividades principais foram 

relacionadas, seleção do caso, os procedimentos de estudo de caso, papéis, coleta 

de dados, análise, validade do plano, limitações do estudo e os relatórios. Os 

resultados obtidos mostram que a maior parte das áreas de processo do CMMI-DEV 

nível 2 tinham sido melhoradas pela utilização do Scrum. Outros problemas 

detectados surgiram durante as avaliações formais e ilustraram como é possível 

verificar com Scrum que os objetivos específicos do CMMI-DEV foram 
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implementadas. Além disso, ele destaca como o uso das ferramentas de código 

aberto foram úteis para melhorar o processo nas empresas envolvidas.  

Schweigert et al. (2013) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia 

da informação apresentando um esboço para um Grupo de processos de Gestão 

Ágil, lidando com questões conhecidas onde foi verificado se a gestão ágil ajuda a 

alcançar níveis de capacidade na norma SPICE e também discute em que medida 

as características da norma SPICE pode ajudar a melhorar a agilidade, também foi 

levantado a questão da maturidade relacionado as técnicas ágeis de modo geral, no 

geral, essa pesquisa foca nas técnicas ágeis para teste de software. 

Schweigert et al. (2013) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia 

da informação onde baseado em mais de quarenta publicações não encontraram um 

modelo de maturidade para as técnicas ágeis, como o XP ou SCRUM, mesmo 

sabendo que esses frameworks entregam um bom suporte para os níveis de 

maturidade da norma SPICE, bem como de CMMI, por outro lado, os autores não 

encontraram estudos relevantes que lidam com a questão de como SPICE poderia 

ajudar a amadurecer  as práticas ágeis, diante disto, tratam a questão de como um 

modelo de capacidade orientada aos teste, pode contribuir para a melhoria dos 

testes ágil. 

Homchuenchom et al. (2012) realizaram uma pesquisa no segmento de 

tecnologia da informação propondo uma abordagem baseada na ferramenta 

chamada CMMIbyScrum para melhorar os processos baseados em CMMI com as 

técnicas ágeis do Scrum. O modelo foi desenhado para ser especialmente útil para 

os clientes estudados, estes clientes estão cientes da situação atual relacionada à 

capacidade de seus processos de software e tem uma diretriz de melhoria com base 

em suas metas de qualidade. Foi verificado que a ferramenta citada pode ser capaz 

de melhorar substancialmente seus processos, eles criação uma ferramenta 

genérica para apoiar as organizações em seu caminho para melhorar o processo de 

desenvolvimento de software, essa ferramenta é aplicável para medir o status de 

capacidade de processos das organizações, ela pode ser usada também para 

realização de uma auto avaliação, reduzindo assim, o processo de avaliação 

complexo de pequenas empresas. A ferramenta também participa as tendências de 
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práticas que as empresas devem implementar ou evitar, essa estratégia de 

avaliação baseada na ferramenta apresentada é baseada na norma CMMI para 

melhoria de processos, que é bastante reconhecida como um padrão. Um 

questionário foi criado para qualificar esta auto avaliação do processo, com isso os 

relatórios serão apresentados. 

Piyabunditkul et al. (2012) realizaram uma pesquisa no segmento de 

tecnologia da informação relacionado ao modelo de maturidade CMMI que é 

conhecido e aceito em muitas organizações que desenvolvem softwares, o estudo 

aponta que diversas organizações tem implementado em seus processos de 

qualidade que são esperados para trazer uma boa qualidade para seus produtos de 

software. No entanto, modelos de processos de software tradicionais tornam-se 

demasiadamente para ser implantado. O objetivo desta pesquisa foi projetar a 

abordagem de Gerenciamento de Projetos Light-Weight (LWPM) para implementar o 

CMMI no mapeamento entre as metas do CMMI e Scrum com base em artefatos 

definidos e para indicar as diferenças na aplicação LWPM e no modelo cascata 

tradicional. A abordagem centra-se na categoria de Gerenciamento de Projetos que 

compõe Planejamento de Projeto (PP), Monitoramento e Controle de Projeto (PMC) 

e Gestão Integrada de Projectos (IPM). Para comparar os dois modelos foram 

coletados os dados relevantes usando questionário e também os SPIALS ferramenta 

dedicada (Melhoria de Processo de Software de Aprendizado Adaptável Sistema). 

Salinas et al. (2012) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação relacionada ao Scrum que tornou-se um dos mais populares métodos 

ágeis para desenvolvimento de software e ao modelo de maturidade CMMI 

(Capability Maturity Model Integration) que é aceito como um modelo adequado para 

medir a maturidade das organizações no desenvolvimento ou aquisição de software. 

O estudo aponta que essas abordagens são antagonistas, mas participa também 

que o uso de uma abordagem ágil para alcançar determinados níveis de maturidade 

pode resultar em um benefício muito grande para as organizações que desenvolvem 

sistemas web, esta união pode ser interessante, porque as abordagens ágeis se 

encaixam com as necessidades especiais de desenvolvimento Web, e como isso, 

ser uma ferramenta útil para as empresas receberem um certo grau de maturidade. 

O estudo ainda analisa os objetivos de nível de maturidade CMMI nível dois, e a 
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viabilidade de alcançá-los usando as práticas propostas pelo Scrum, tentando 

avaliar se a utilização desta metodologia é adequada para alcançar as metas 

genéricas e específicas do CMMI ou não, e também levanta uma possível extensão 

do Scrum baseado em técnicas ágeis, para acomodar o nível de maturidade dois. 

Carvalho et al. (2012) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação ligada ao processos de desenvolvimento de software que são essenciais 

para uma organização, processos esses que são exigidos para se obter os níveis de 

produtividade e qualidade. A pesquisa listou os processos de desenvolvimento ágeis 

e tradicionais em uma área específica e explorou os quesitos abertos destes 

processos para a análise de produtividade onde serão utilizados os pontos fortes de 

ambas as metodologias, o estudo tem como objetivo investigar as boas práticas 

tanto da metodologia ágil quanto da metodologia tradicional, definindo um processo 

híbrido que tira proveito dessas abordagens. O trabalho foi realizado em um estudo 

empírico com o objetivo de avaliar o impacto da produtividade do processo híbrido 

proposto que foi realizado em um nível de maturidade dois do CMMI em empresas 

de médio porte brasileiras, foram estudados cinco grupos de projetos similares para 

comparação no que diz respeito à produtividade, comparações que foram 

desenvolvidas utilizando o processo híbrido criado e os outros foram utilizado a 

metodologia antiga RUP, os resultados quantitativos mostraram que quatro dos 

cinco grupos de projetos mostraram um aumento significativo da produtividade em 

projetos Scrum-RUP. O estudo também mostrou que é possível integrar práticas 

ágeis no processo de desenvolvimento de software sem perder o rigor necessário 

nos sub processos e ainda obter ganho de produtividade de desenvolvimento. 

Lukasiewicz et al. (2012) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia 

da informação onde apresentaram um método para combinar a metodologia Scrum 

com o modelo de maturidade CMMI para melhorar a agilidade e disciplina de 

desenvolvimento de software. Os autores fazem um comparativo das práticas do 

Scrum e do CMMI níveis 2 e 3 chegando a um quantitativo de 123 práticas, dessas 

práticas citadas constataram que sessenta práticas do CMMI, não são 

suficientemente cobertas pelo Scrum e adicionam novas práticas que melhoram a 

disciplina, mantendo a agilidade.  Foi utilizado um modelo de algoritmo P-Sel com 

base nas respostas de um questionário com 25 perguntas de escolha única. Esse 



43 

 

 

questionário foi aplicado utilizando a abordagem aos processos de duas empresas 

de TI, onde foram confirmados, em média 72 das práticas sugeridas, onde 24,5 eram 

incompatíveis e 3,5 foram rejeitadas. 

Miller et al. (2012) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação através de um estudo de caso sobre os desafios enfrentados por uma 

empresa de desenvolvimento de software na preparação de candidatura para 

obtenção da certificação CMMI nível dois, que é uma das certificações mais 

importantes para uma organização desta natureza, pois com ela, a organização 

consegue se manter competitiva em relação ao mercado, simultaneamente, o estudo 

de caso também constatou a implantação de práticas de desenvolvimento ágil com o 

framework Scrum, participaram que o nome da empresa não pode ser divulgado, os 

pontos chaves para a obtenção da certificação foram levantados, bem como todo o 

processo de qualificação. 

Huang et al. (2012) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação, voltado para a engenharia de software, onde abordaram as práticas de 

engenharia de sistemas ágeis como uma maturação de projetos de software, 

enquanto a engenharia sistema de hardware continua a abraçar técnicas de 

desenvolvimento clássicos. Participaram também, que projetos de alta tecnologia 

exigem soluções inovadoras para atender às restrições de custo e cronograma e 

ainda entregar sistemas críticos de alta performance. O estudo aborda a aplicação 

do estilo flexível de engenharia de sistemas ágeis para dinâmicos, projetos de 

hardware e software complexos. Estes projetos podem se beneficiar através dos 

princípios da engenharia de sistemas ágeis e é fundamental para o rápido 

desenvolvimento entender o papel da inovação e dinamismo no método ágil de 

desenvolvimento de software, fazendo uma comparação com os projetos antigos  

era industrial que exigem conceitos não comprovados, grandes graus de incerteza e 

ambiguidade e extensa engenharia não recorrente eram frequentes, já a engenharia 

de sistemas ágeis permite o desenvolvimento de projetos com a mudança contínua, 

abordando simultaneamente o risco. Engenharia de sistemas ágeis explora o papel 

de inspeções e adaptações para permitir a inovação no processo de 

desenvolvimento. O estudo também expõe exemplos de como esses conceitos 

foram usados no projeto e desenvolvimento de dois pequenos protótipos no The 
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Johns Hopkins Laboratório de Física Aplicada da Universidade (JHU / APL) e no 

projeto Multi-Missão Bus Demonstrator (MMBD). Esta compilação experimental de 

não usar a tecnologia de chave existente (hardware património) e criou uma grande 

mudança de paradigma do desenvolvimento tradicional. Um "jogo de impulso", foi 

usado para permitir a mudança contínua e avaliação em uma adaptação da técnica 

SCRUM visto em Extreme Programming hardware. O projeto MMBD demonstrou a 

adaptação destes conceitos ágeis, o projeto também foi capaz de inserir inovações 

em todo o ciclo do programa. A capacidade de ser inovadora relacionada com a 

velocidade com que o desenvolvimento avançava, incluindo o trabalho rapidamente 

através de todas as opções de tecnologia.  

O artigo constatou que a engenharia de desenvolvimento de software ágil ainda é 

pouco utilizada nos projetos, mesmo com um grande crescimento, poucos projetos 

demonstram essas adaptações das técnicas de hardwares inovadores, e o estudo é 

um excelente exemplo de referência da gestão do programa de maturidade da 

tecnologia rápida em uma aplicação de alta tecnologia. Este artigo demonstrou como 

técnicas de sistemas ágeis de engenharia podem ser adaptadas para um programa 

de desenvolvimento de alta tecnologia e demonstra como o fluxo do projeto foi 

fundamental para separar os desafios tecnológicos não recorrentes que constavam 

para serem trabalhados rapidamente, mitigando os riscos existentes. 

Zhang et al. (2012) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação onde constataram que o método ágil de desenvolvimento de software 

Scrum pode efetivamente resolver inúmeros problemas encontrados ao no Capability 

Maturity Model Integration (CMMI) que é implementado em organizações de 

pequeno e médio porte no desenvolvimento de software, mas constatou também, 

que existem algumas necessidades especiais, as quais são difíceis de serem 

satisfeitas. De acordo com a característica das pequenas e médias empresas, o 

trabalho analisou a viabilidade de combinar Scrum e CMMI em profundidade. É 

constatou que é útil para organizações que desejam construir uma nova estrutura de 

gerenciamento de projeto com base em ambas as práticas do CMMI e Scrum.  

Martínez et al. (2011) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação relacionada a crescente adoção de metodologias ágeis em pequenas 

organizações dedicadas ao desenvolvimento e manutenção de software e 
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constataram que essa metodologia é uma realidade. Uma metodologia ágil orientada 

ao contexto de manutenção permite a adoção de um modelo de qualidade que se 

faz necessária, esta metodologia deve considerar as capacidades e características 

das organizações de software de pequeno porte e as recomendações de um modelo 

de qualidade para a definição de sua tarefa ou atividades. O objetivo do estudo foi 

descrever as melhorias práticas da metodologia Ágil e sua integração com as tarefas 

e atividades da ISO / IEC 12207: 2008. Estas tarefas e atividades estão relacionadas 

com a medição e controle de projetos de manutenção de software, com isso, 

conseguir obter o nível de maturidade nível dois da norma ISO / IEC 12207 15504-

ISO / IEC: 2008 do modelo de avaliação no futuro. Este trabalho mostrou a 

experiência de uma pequena organização que implantou a melhoria proposta na sua 

área de manutenção e os resultados demonstram um bom controle em projetos de 

manutenção, agilidade, formalidade e simplicidade na melhoria metodológica 

proposta. 

El-Baz et al. (2011) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação direcionada ao processo complexo ligado ao Global de Software 

Outsourcing (GSO) onde muitas vezes o sucesso depende de uma série de diversas 

competências. O trabalho apresenta um modelo para a especificação de 

competências pessoais que captam adequadamente as dimensões de competências 

estudadas, além disso, os níveis de maturidade dessas competências em cada 

dimensão podem ser especificados em um dos cinco níveis. O trabalho também 

aborda os modelos de maturidades relacionados à competências que é balizado 

pelo o Modelo de Maturidade de Competências (ECMM) é também ilustrado 

aplicando-a descrições de competências embutidos no SCRUM e descrições de 

processos, com isso, fornece uma base para a gestão das competências dos 

empregados, com base no qual as empresas podem tomar decisões estratégicas de 

futuras terceirizações. 

Porrawatpreyakorn et al. (2010) realizaram uma pesquisa no segmento de 

tecnologia da informação relacionado a um conceito sobre processo de 

desenvolvimento de software eficiente ser um dos fatores-chave de sucesso para 

software de qualidade. Não só pode o estabelecimento adequado, mas também a 

melhoria contínua da gestão integrada do projeto e do resultado do processo de 



46 

 

 

desenvolvimento de software em termos de eficiência. Este trabalho propôs, 

portanto, um quadro de manutenção de processo de software que consiste em dois 

componentes principais: um modelo integrado PMBOK-Scrum que descreve como 

estabelecer um conjunto abrangente de processos de gerenciamento de projeto e 

engenharia de software e uma melhoria de processo de software modelo de 

maturidade de desenvolvimento de software defendendo. Além disso, uma 

ferramenta de protótipo para apoiar o quadro é criada. 

Batra et al. (2010) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação onde fazem um comparativo entre os tipos de desenvolvimento 

tradicionais e ágeis, e participam que os métodos ágeis, como Scrum e XP são 

recomendados para pequenos projetos com um grande número de mudanças de 

requisitos, já as abordagens baseadas em planos estruturados tradicionais, como o 

Capability Maturity Model (CMM) e os quadros de ciclo de vida em cascata são 

recomendados para grandes projetos com requisitos estáveis, caso um projeto seja 

grande, diretamente ligado à estratégia da empresa e como requisitos de usuários 

dinâmicos e com mudanças organizacionais, que apresentem um desafio único o 

qual nem os métodos ágeis tampouco as abordagens tradicionais estruturadas 

podem efetivamente tratar sozinha, existe pouca pesquisa relacionada a uma 

abordagem equilibrada que garanta a garantia o sucesso, poucas pesquisas 

empíricas que mostrem quando e como as duas abordagens podem complementar-

se. Com base em um estudo de caso da indústria de linha de cruzeiro de um grande 

projeto estratégico distribuído com mudanças inesperadas, o estudo concluiu  que 

este equilíbrio não é apenas viável, mas é essencial para garantir que o projeto 

demonstra tanto o controle e agilidade para alcançar seus objetivos desafiadores e 

dinâmicos. Scrum sem estrutura pode causar o caos, especialmente em grandes 

projetos distribuídos complexos onde o planejamento, controle e coordenação são 

críticos. Estrutura sem agilidade pode levar à rigidez, particularmente quando um 

projeto envolve uma grande quantidade de aprendizagem, descoberta e mudanças. 

Padula (2009) realizou uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação onde participa que a figura de um treinador é fundamental para garantir a 

correta utilização das técnicas ágeis, com isso, maximizar os resultados dos 

negócios e minimizar os problemas de processo, esse treinador também garantirá 
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que o processo está sendo realizado em conformidade, garantindo assim, o sucesso 

dos projetos. A necessidade de desenvolver treinadores para esse processo é 

fundamental para elevar o nível de maturidade ágil e reduzir erros, o trabalho aborda 

os objetivos de desempenho, o conceito de uma abordagem de treinamento 

orientado à reunião, e os temas ágeis-chave para a formação, alguns desses são 

processos Scrum os módulos mais interessantes abordados em profundidade são 

aqueles com adaptações específicas onde incluem uma visão geral e o conjunto de 

iterações 

Rusu et al. (2009) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação, ligada diretamente à área de desenvolvimento de banco de dados onde 

o mercado de trabalho em todo mundo está aumentando continuamente nos últimos 

anos, em algumas empresas os desenvolvedores de banco de dados são 

organizados como uma equipe especial, para apoiar outros projetos e funções, 

devido a esse papel, eles estão enfrentando grandes problemas relacionados a 

gestão de sua equipe, o gerente da equipe não sabe que tipos de tarefas devem ser 

atribuídas a esta equipa e que práticas devem ser utilizado durante o 

desenvolvimento de banco de dados, este trabalho está baseado em um conjunto de 

orientações para a gestão que inclui oito tarefas fundamentais e 17 práticas de 

processo de desenvolvimento de software, utilizando duas metodologias Capability 

Maturity Model (CMM) e desenvolvimento de software ágil Scrum em particular, a fim 

de melhorar a equipe de desenvolvimento de banco de dados. Além disso, as 

orientações de gestão desenvolvidos neste trabalho foram complementadas com as 

práticas a partir da experiência dos autores nesta área e foi avaliada no caso de uma 

empresa de software.  

Rayhan et al. (2009) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação  em uma empresa de pequeno e médio porte nos Estados Unidos que 

trabalha com desenvolvimento web diretamente ligada a metodologia ágil de 

desenvolvimento de software Scrum remotamente, neste trabalho foi descrito o 

processo utilizado internamento para implementar práticas do Scrum em um 

ambiente de entrega remota e compartilhar as lições aprendidas com essa prática. A 

fim de colocar as experiências em perspectiva, foi descrito como a adoção 

incremental de Scrum com a ajuda de estágios de maturação, estes estágios são o 
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resultado de pós-pensamento, ao invés de uma premeditação ou qualquer modelo 

padrão da indústria existente. 

Suscheck et al. (2009) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia 

da informação relacionado diretamente a projetos de desenvolvimento de software. 

Esse projetos são complexos devidos a sua grande quantidade de mudanças no 

ciclo de desenvolvimento, diversos aspectos foram levantados, como os técnicos, 

inúmeras dificuldades surgem na sua gestão, a metodologia top-down não funciona, 

devido à natureza dos projetos de software e as pessoas envolvidas, nos últimos 

anos, tem havido uma tendência longe de processos de comando e controle para 

processos de desenvolvimento centrada nas pessoas, como Extreme Programming, 

Scrum, Crystal Clear, Feature Driven Development. Pessoas diretamente ligadas a 

processos de desenvolvimento de software, muitas vezes caem sob o termo Agile 

Software Development. Apesar do prazo de vencimento desses processos, bem 

como um número significativo de publicações e formação descrevendo-os, as 

organizações não são sempre bem posicionadas para adoptar os processos de 

desenvolvimento de software ágeis mais eficazes devido à dificuldade na criação de 

uma organização de apoio. Uma maneira de entender as orientações culturais e 

organizacionais necessárias para apoiar os processos de desenvolvimento ágil é ver 

o comportamento organizacional com uma metáfora. Por exemplo, a metáfora do 

software como um jogo colaborativo tem sido amplamente utilizado como uma forma 

de melhor compreender o desenvolvimento ágil. Estilos de comportamentos 

organizacionais são outra forma de ganhar a compreensão de orientações 

organizacionais. No desenho organizacional, por exemplo, existem duas orientações 

dominantes: a primeira orientação é burocrática, com hierarquia rígida, posições de 

poder autoritário (por exemplo, comando e controle) e uma ênfase em manter a 

conformidade com o status padrão, já a segunda orientação é o pós-industrial, com 

estrutura descentralizada e lateral, baseado em equipe e missão centrada, com 

relações de poder recíprocas, enfatizando o pensamento criativo empregado e 

iniciativa. A orientação pós-industrial, orientada para as pessoas, em vez de 

estrutura, tem uma afinidade forte para o desenvolvimento ágil de software e é difícil 

de aplicar, o que esse trabalho quer responder é o que metáfora organizacional 

pode ser efetivamente ser aplicada junto a orientação organizacional subjacente 

necessária para apoiar o processo de desenvolvimento ágil de software? Para dar 
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uma resposta provisória, estudiosos em teoria da organização e design propuseram 

a metáfora do jazz a teorizar como concebemos as dinâmicas organizacionais 

inerentes à organização pós-industrial. Neste trabalho, argumenta-se a metáfora do 

jazz melhor elucida a cultura organizacional de apoio necessário para usar 

efetivamente um método ágil nos processos de desenvolvimento de software, 

especificamente Scrum. O trabalho tem como objetivo explorar a metáfora do jazz 

como se aplica uma metodologia de desenvolvimento ágil de software representante, 

o trabalho também analista, construindo um caso que a metáfora pode ser usada 

como um mecanismo para entender melhor o comportamento organizacional 

necessário para o comportamento auto emergente muitas vezes expostos em 

equipes utilizando a metodologia de desenvolvimento ágil. Neste trabalho também 

fora introduzido e desenvolvido uma ligação entre comportamento organizacional, no 

contexto de uma orientação pós-industrial e os comportamentos de colaboração 

muitas vezes expostos em desenvolvimento ágil de software, utilizando Scrum como 

base para a comparação; em seguida, explorar a metáfora do jazz que se refere ao 

comportamento organizacional. Finalmente, explorar a metáfora de improvisação do 

jazz como uma forma eficaz de reconhecer o comportamento organizacional 

observado na metodologia de desenvolvimento de software Scrum. Em última 

análise, estabelecer a metáfora do jazz improvisação como uma base para uma 

maior exploração para a compreensão do comportamento ágil da equipe de 

desenvolvimento de software. 

Rönkkö et al. (2008) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação onde constataram uma compatibilidade entre os métodos ágeis e o 

CMMI que têm sido interessante para a comunidade de engenharia de software, mas 

a evidência empírica além dos estudos de caso é escassa, que é atribuída à falta de 

escalas de medida validadas para estudos de levantamentos. Neste estudo, foi 

construído um conjunto de escalas Rasch para mediar a maturidade e o uso de 

métodos ágeis de desenvolvimento de software, usando dados de pesquisa de 86 

pequenas e médias empresas de produtos de software, foi verificado que o uso de 

métodos ágeis e do nível de maturidade da empresa são complementares nesta 

amostra, além de fornecer provas para o levantamento inicial da compatibilidade dos 

métodos ágeis e maturidade de processos, o estudo fornece um conjunto de escalas 
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validadas que podem ser ainda mais refinadas e usadas em estudos de 

levantamento posteriores. 

Marçal et al. (2008) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação diretamente ligada à organizações de desenvolvimento de software. 

Essas organizações, foram empregando modelos de maturidade de capacidade, 

como os SW-CMM e CMMI para melhorar os seus processos, essas empresas estão 

agora, cada vez mais, interessadas na possibilidade de adoção de métodos ágeis de 

desenvolvimento no contexto do gerenciamento de projetos. O que se pode dizer 

sobre o alinhamento do Scrum com CMMI? O objetivo deste trabalho é apresentar o 

mapeamento entre CMMI e o método ágil Scrum, mostrando as grandes diferenças 

entre eles e identificar como as organizações estão adotando práticas 

complementares em seus projetos para fazer essas duas abordagens mais 

complacente. Isso é útil para organizações que têm um processo impulsionado pelo 

plano baseado no modelo CMMI e estão planejando para melhorar a agilidade de 

processos ou para ajudar as organizações a definir um novo quadro de 

gerenciamento de projetos com base em ambas as práticas do CMMI e Scrum. 

Damiani et al. (2007) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação onde muitas organizações que utilizam processos ágeis gostariam de 

adotar um quadro de medição do processo, por exemplo, para avaliar a maturidade 

dos processos. Neste trabalho, foi proposto uma meta-modelo que suporta derivação 

de modelos de dados específicos para processos de desenvolvimento ágeis. Em 

seguida, mostra-se como a meta-modelo pode ser utilizada para derivar um modelo 

do processo de Scrum. 

Marçal et al. (2007) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação e constataram que nos últimos anos, o Capability Maturity Model (CMM) 

e Capability Maturity Model Integration (CMMI) têm sido amplamente utilizados para 

avaliar a maturidade organizacional e capacidade de processo em todo o mundo, 

entretanto, o rápido ritmo de mudança na tecnologia da informação tem causado 

crescente frustração com os planos das grandes empresas, especificações e outras 

documentações impostas pelos critérios de inércia e modelo de maturidade de 

cumprimento contratual diante deste problema, foram adoptadas metodologias ágeis 
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para enfrentar este desafio. O objetivo do trabalho é apresentar mapeamento entre 

CMMI e uma dessas metodologias, Scrum mostrando como Scrum trata das áreas 

de processos de gerenciamento de projetos do CMMI. Isso é útil para organizações 

que têm o seu processo impulsionado pelo plano baseado no modelo CMMI e estão 

planejando melhorar os seus processos em direção ao modelo ágil ou para ajudar as 

organizações a definir um novo quadro de gerenciamento de projetos com base em 

ambas as práticas do CMMI e Scrum. 

Dahlberg et al. (2006) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação relacionada as dificuldades e até mesmo a falta de compromisso de 

seguir planos dentro de organizações para as empresas de desenvolvimento de 

software, este problema tornou-se um dilema crescente, como tipicamente se 

planejar com normas de avaliação de desenvolvimento de software como o modelo 

de maturidade da capacidade (CMM) ou ISO / IEC 15504 são sempre uma tarefa 

complexa. Particularmente, em ambientes em que os requisitos estão mudando 

rapidamente, abordagens mais ágeis, como Scrum e Extreme Programming (XP) se 

destacam. Neste trabalho, foram relatando a partir de um estudo de caso de uma 

organização que procura não se mover completamente de seus processos com base 

em plano, mas sim adaptar os seus processos de uma forma que lhes permite usar 

XP para apoiar o seu trabalho diário nos seus processos atuais. O trabalho também 

apresenta um quatro de perspectivas que as organizações podem tomar quando 

eles desejam se tornar mais ágeis em seu desenvolvimento.  

Maller et al. (2005) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação relacionado ao Capability Maturity Model (CMM) que é uma estrutura 

para avaliar a maturidade dos processos de software de uma organização. Este 

modelo é muitas vezes mal aplicado na prática, geralmente é utilizado como uma 

defesa para abordagens rígidas para o desenvolvimento de software. Isso 

geralmente leva a falha do projeto, quando os requisitos são definidos em um 

ambiente em rápida mutação, ou quando são vagamente definidos. Metodologias 

ágeis se comportam muito bem neste tipo de ambiente. Este trabalho mostra que as 

metodologias ágeis podem ser aplicadas em um contexto CMM, especificando a 

forma como cada etapa dos processos podem ser cumpridas quando se utiliza uma 

metodologia ágil como Xp ou Scrum.  
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Bos et al. (2005) realizaram uma pesquisa no segmento de tecnologia da 

informação onde descreveram o processo de desenvolvimento de software em um 

ambiente altamente volátil. O processo é baseado em Xtreme Programming (XP) e 

Scrum, para combinar práticas de engenharia com as diretivas de gestão com base 

no Capability Maturity Model (CMM) Nível 2. O trabalho também participa o processo 

de certificação do departamento, Software Engineering Services (SES), onde o 

mesmo foi certificado com sucesso para CMM nível 2. Os avaliadores ficaram 

especialmente impressionados com as informações dos projetos de forma 

transparente, facilmente acessível e uniforme. Foi descrito as práticas XP e Scrum 

aplicadas nas diferentes áreas de processos chave do CMM e todas as atividades 

listadas no trabalho. 

 

 

 

2.2  UMA VISÃO SOBRE O SCRUM 

 

2.2.1 Surgimento do framework SCRUM 

No ano de 2001, 17 pesquisadores se reuniram e após várias reuniões e 

entendimentos, participaram que estavam descobrindo maneiras melhores de 

desenvolver software fazendo-o eles mesmo e ajudando outros a fazê-lo (Manifesto 

Ágil para desenvolvimento de software, 2001) 

Após esses encontros e reuniões, passaram a valorizar, Indivíduos e 

interação entre eles mais que processos e ferramentas, Software em 

funcionamento mais que documentação abrangente, Colaboração com o 

cliente mais que negociação de contratos, responder a mudanças mais que seguir 

um plano. 

Após a criação do então “Manifesto Ágil”, os pesquisadores: Kent Beck, Ward 

Cunningham, Andrew Hunt, Robert C. Martin, Dave Thomas, Mike Beedle, Martin 

Fowler, Ron Jeffries, Steve Mellor, Arie van Bennekum, James Grenning, Jon Kern, 

Ken Schwaber, Alistair Cockburn, Jim Highsmith, Brian Marick, Jeff Sutherland. 

Pregaram os doze princípios do software ágil: 
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 Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da 

entrega adiantada e contínua de software de valor. 

 Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do 

desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças, 

para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. 

 Entregar software funcionando com frequência, na escala 

de semanas até meses, com preferência aos períodos mais 

curtos. 

 Pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores 

devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante todo o 

curso do projeto. 

 Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. 

Dando a eles o ambiente e suporte necessário, e confiar que 

farão seu trabalho. 

 O Método mais eficiente e eficaz de transmitir 

informações para, e por dentro de um time de desenvolvimento, 

é através de uma conversa cara a cara. 

 Software funcional é a medida primária de progresso. 

 Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os 

patrocinadores, desenvolvedores e usuários, devem ser capazes 

de manter indefinidamente, passos constantes. 

 Contínua atenção à excelência técnica e bom design, 

aumenta a agilidade. 

 Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de 

trabalho que não precisou ser feito. 

 As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem 

de times auto organizáveis. 

 Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais 

efetivo, então, se ajustam e otimizam seu comportamento de 

acordo. 

Esses doze princípios, foram o pilar de sustentação para a criação do 

framework SCRUM para o gerenciamento do desenvolvimento de software. 

Segundo o SCRUM GUIDE (2011), o framework Scrum consiste nas equipes 

do Scrum associadas a papéis, eventos, artefatos e regras. Cada componente 

dentro do framework serve a um propósito específico e é essencial para o uso e 

sucesso do Scrum com base nestes.  
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2.2.2 Evolução do framework SCRUM 

Os idealizadores do SCRUM GUIDE, Ken Schwaber e Jeff Sutherland, 

continuam a evoluir o SCRUM GUIDE que é um framework no qual pessoas podem 

tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto de forma produtiva e 

criativa entregam produtos com o mais alto valor possível e reforça que o SCRUM 

deve ser: Leve, simples de entender e extremamente difícil de dominar. 

Com a evolução constante das técnicas de desenvolvimento o SCRUM se 

apoiou em três pilares distintos: 

 Transparência – tudo que for relevante para o projeto tem 

que ficar visível para todos do projeto, pois todos são 

responsáveis pelos resultados, esta transparência requer um 

padrão comum para que os observadores compartilharem uma 

mesma visão. 

 Inspeção – a equipe SCRUM deve, frequentemente, 

realizar inspeções nos artefatos e verificar o progresso em 

direção ao objetivo traçado, com isso, é possível detectar 

variações indesejáveis, mas não pode fazer disso o escopo 

principal de trabalho, o ideal é tentar identificar algum resultado 

inaceitável antes da conclusão do mesmo. 

 Adaptação – após identificar alguma inconsistência e ou 

algum ponto fora da curva do desenvolvimento de software, a 

equipe deve se auto ajustar o mais breve possível para 

minimizar problemas nas entregas. Existem quatro 

oportunidades para se inspecionar e verificar a conformidade 

do que está sendo realizado durante a Sprint, reunião de 

planejamento da Sprint, reunião diária, reunião de revisão da 

Sprint e reunião de retrospectiva. 

 

Uma das grandes vantagens dos times SCRUM são as entregas que são 

efetuadas de forma iterativa e incremental, com isso, as oportunidades de 

realimentação são maximizadas. Garantir uma versão funcional do produto 

“PRONTO” mesmo que seja uma pequena parte, garante a credibilidade da equipe e 

aumenta a satisfação do cliente em relação à equipe de desenvolvimento (SCRUM, 

2011). 
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2.2.3 Papéis do SCRUM 

Para o SCRUM existem três tipos de papéis que são compostos pelo Product 

Owner, pela Equipe de Desenvolvimento e pelo Scrum Master. O SCRUM prevê que 

as equipes sejam auto organizáveis e multifuncionais. Equipes auto organizáveis 

identificam qual é a melhor forma de realizar o escopo de trabalho que está previsto 

ao contrário das metodologias tradicionais que têm a figura de um gestor 

organizando a forma de trabalho da equipe. Isso já é uma grande quebra de 

paradigma pois não é comum esse tipo de organização entre equipes. A ideia da 

equipe ser multifuncional é que todos os indivíduos devem possuir capacidade para 

realizar o escopo que foi determinado, esse modelo faz com que a flexibilidade, 

criatividade e produtividade sejam aperfeiçoadas diariamente (SCRUM, 2011). 

 

2.2.3.1 O product owner, ou dono do produto 

 

É o responsável por gerenciar o escopo do projeto, que no Framework 

SCRUM é conhecido como Backlog do Produto, ele tem uma grande 

responsabilidade que é de maximizar o valor do produto e do trabalho da equipe de 

desenvolvimento, além disso, outras características que são do Product Owner 

contemplam: 

 Exibir de forma clara os itens do Backlog do Produto; 

 Conforme as metas e missões que o dono do produto deve 

seguir, uma ordenação do Backlog do Produto deve ser 

efetuada. 

 Garantir o valor do trabalho que o Time de Desenvolvimento 

está realizando. 

 Garantir que o Backlog do Produto seja transparente, visível, 

esteja claro para todos de forma que a equipe possa 

trabalhar sem que seja necessário tirar dúvidas a todo 

momento. 

 Garantir que todos os membros da equipe entendam os itens 

do Backlog do produto no nível necessário (SCRUM, 2011) 
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É importante ressaltar que esse trabalho do Product Owner pode ser 

delegado para a equipe de desenvolvimento, mesmo assim, a responsabilidade 

continua sendo do Product Owner. Alterações de prioridade do Backlog do Produto 

só serão aceitas pelo Product Owner (SCRUM, 2011). 

 

2.2.3.2 A equipe de desenvolvimento 

 

Consiste nos profissionais que realizam o trabalho do projeto de forma usável 

e que possa ser incrementada ao final de casa Sprint de desenvolvimento 

As Equipes de Desenvolvimento são estruturadas e autorizadas pela 

organização para organizar e gerenciar seu próprio trabalho, isso faz com que a 

sinergia resultante do trabalho realizado aperfeiçoe a eficiência e a eficácia da 

equipe de desenvolvimento bem como do produto que será entregue por ela. As 

principais características da equipe de desenvolvimento são: 

 Auto organizáveis, a equipe de desenvolvimento que 

transforma o backlog do produto em incrementos de 

funcionalidades potencialmente utilizáveis, ninguém tem 

autonomia para impor a equipe de como fazer isso. 

 Multifuncionais, isso significa, que a equipe deve ter todas as 

habilidades necessárias para criar o incremento do produto, 

possíveis treinamentos também podem ocorrer. 

 Uma coisa muito importante no SCRUM é que ele não titula 

os integrantes da equipe de desenvolvimento, todos são 

equipe do projeto independente das particularidades de cada 

pessoa, e não existe exceções para esta regra. 

 Mesmo havendo especialidades específicas para cada 

membro da equipe a responsabilidade de entregar o produto 

pronto é de todos. 

 Não existe no SCRUM subequipes, todos fazem tudo 

(SCRUM, 2011).  
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Existem várias teorias sobre o tamanho ideal para a equipe de 

desenvolvimento, mas o que se sabe de concreto é que a equipe de 

desenvolvimento deve ser pequena o suficiente para se manter ágil e grande o 

suficiente para completar o trabalho que se propôs a realizar (SCRUM, 2011). 

Menos de três integrantes na Equipe de Desenvolvimento diminuem a 

integração e resultam em um menor ganho de produtividade, inclusive falando das 

habilidades individuais o que pode acontecer é não existir nesta equipe habilidade 

para realizar o produto que foi solicitado. Entretanto equipes de desenvolvimento 

grandes geram muita complexidade para se gerenciar, os papeis de Product Owner 

e de Scrum Master não são incluídos nesta contagem, a não ser que eles também 

executem o trabalho do Backlog da Sprint, isso faz com que eles também se tornem 

membros da equipe (SCRUM, 2011). 

 

2.2.3.3 O SCRUM Master 

 

O Scrum Master como o nome já diz é a pessoa que teoricamente tem o 

maior conhecimento do SCRUM dentro da equipe e sua responsabilidade é fazer 

com que o framework SCRUM seja compreendido e utilizado pela equipe de 

desenvolvimento. O trabalho do Scrum Master é de facilitar a Equipe de 

Desenvolvimento, resolvendo impedimentos, ajudando nos conflitos e orientando 

qual a melhor forma de utilizar o framework SCRUM, além disso, ele também é a 

porta do Product Owner junto à equipe de desenvolvimento (SCHWABER, 2007). 

O Scrum Master trabalha de três formas distintas, para o Product Owner, para 

a Equipe de Desenvolvimento e para a Organização. 

2.2.3.3.1 SCRUM Master para o Product Owner 

 

 Encontrar técnicas para o efetivo gerenciamento do Product 

Backlog; 

 Deixar sempre de forma clara o objetivo do Backlog do 

produto para a equipe de desenvolvimento; 
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 Ensinar a Equipe de Desenvolvimento a criar itens de 

Backlog do Produto de forma clara e de entendimento 

conciso; 

 Compreender o planejamento do Produto a longo-prazo; 

 Facilitar os eventos do SCRUM que são necessários e ou 

exigidos (SCRUM, 2011). 

 

 

 

2.2.3.3.2 SCRUM Master para a equipe de desenvolvimento 

 

 Efetuar treinamento para a equipe de desenvolvimento em 

Autogerenciamento e interdisciplinaridade; 

 Liderar e ensinar a equipe de desenvolvimento na criação de 

produtos com o mais alto valor; 

 Remover qualquer tipo de impedimento que possa atrapalhar 

o desenvolvimento da equipe; 

 Facilitar todos os eventos SCRUM; 

 Treinar a equipe de desenvolvimento em ambientes 

organizacionais em que o SCRUM não está difundido e ou 

compreendido (SCRUM, 2011). 

 

 

2.2.3.3.3 SCRUM Master para a organização 

 

 Liderar o treinar a organização na adoção do SCRUM; 

 Efetuar o planejamento das implementações SCRUM dentro 

da organização; 

 Ajudar todos os funcionários e partes interessadas a 

compreender os benefícios do SCRUM e tornar aplicável ao 

desenvolvimento de um produto; 

 Efetuar mudanças que aumentem a produtividade do Time 

SCRUM; 

 Trabalhar com outros SCRUM Masters para aumentar a 

eficiência e eficácia da aplicação do SCRUM nas 

organizações (SCRUM, 2011). 

 

 

2.2.4 Ferramentas, técnicas e artefatos do SCRUM 
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No framework SCRUM existem diversas ferramentas, técnicas e artefatos, 

para participar o entendimento serão listados os mais importantes (SUTHERLAND, 

2014). 

 

2.2.4.1 Eventos SCRUM 

 

Segundo Schwaber (2007), para minimizar a quantidade de reuniões, eventos 

são criados para se ter uma rotina no dia-a-dia do desenvolvimento, o conceito de 

time-boxed, onde todo o evento tem uma duração máxima definida garante que uma 

quantidade de tempo seja gasta no planejamento sem que existam perdas neste 

processo. Em todo evento no SCRUM existe a oportunidade se se inspecionar e 

adaptar, para que ao final de uma Sprint de desenvolvimento não se chegue com 

problemas no produto final de desenvolvimento. 

 

2.2.4.2 SPRINT 

 

Conforme Sutherland (2014), Sprint é um determinado período de tempo, que 

dura em torno de um mês ou menos, esse tempo deve ser o bastante para se 

entregar um produto final funcional que possa ser validado pelo Product Owner. É 

importante que as durações de todas as Sprints do projeto sejam as mesmas, para 

que com isso, possa se medir uma produtividade média da equipe de 

desenvolvimento e para garantir a evolução do produto de software. 

As Sprints são compostas por uma reunião inicial de planejamento da Sprint 

onde todo o escopo de trabalho deve ser entendido e detalhado, também existem 

reuniões diárias durante a Sprint, contém todo o trabalho de desenvolvimento, 

reunião de revisão da Sprint se necessário e uma reunião de retrospectiva após o 

encerramento da Sprint (SUTHERLAND, 2014). 

Durante o desenvolvimento de uma Sprint, alguns itens não podem ser 

modificados: 
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 Não é permitido mudanças que podem afetar o objetivo da 

Sprint; 

 Não pode modificar a equipe de desenvolvimento, essa 

equipe deve ser constante; 

 As metas devem ser fixas; 

 O escopo de trabalho pode ser negociado entre o Product 

Owner e a Equipe de desenvolvimento quando o 

conhecimento entre as partes fora aumentado. 

 

Cada Sprint pode ser considerada como um projeto, pois tem início e fim bem 

definidos e um escopo planejado e detalhado, ao longo de no máximo um mês esse 

projeto chamado de Sprint termina e se inicia um novo projeto, no caso, uma nova 

Sprint. 

Não é recomendado que uma Sprint dure mais que um mês corrido, isso 

maximiza o risco de mudanças inesperadas e riscos para a Sprint, o ideal são 

pequenas entregas várias vezes. 

Somente o Product Owner tem autoridade para realizar um cancelamento de 

uma Sprint antes do time-box terminar.  

 

 

2.2.4.3 Reunião de Planejamento da Sprint 

Nesta reunião é planejado e detalhado todo o escopo de trabalho da Sprint, 

toda a equipe de desenvolvimento deve participar dessa reunião para que não haja 

dúvidas em relação ao escopo definido para o desenvolvimento da Sprint (SCRUM, 

2011). 

A reunião de planejamento da Sprint também é um time-box com no máximo 

8 horas de duração, e é dividida em duas etapas distintas, o que será entregue na 

Sprint e como será realizado o trabalho para entregar o escopo proposto. 
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2.2.4.3.1 O que será entregue na Sprint? 

 

A entrada para o que será entregue na Sprint é o Product Backlog, o Product 

Owner prioriza o Product Backlog e a equipe determina o que será entregue do 

escopo conforme a priorização realizada, com isso, é estabelecida uma meta para a 

equipe de desenvolvimento que irá entregar o escopo planejado (SCRUM, 2011). 

 

2.2.4.3.2 Como será realizado o escopo do trabalho? 

 

De acordo com Schwaber (2007), após detalhar o escopo que foi priorizado, 

esse escopo vira o Backlog da Sprint, que se tornará pronto na conclusão da Sprint. 

O ideal é que no detalhamento do escopo da Sprint que é feita na Reunião de 

Planejamento da Sprint, os itens de trabalhos sejam decompostos a no máximo um 

dia de trabalho, para que seja mais fácil controlar esse item e para que qualquer 

membro da equipe possa realizar esse item de trabalho 

2.2.4.4 Objetivo da Sprint 

 

A Equipe de Desenvolvimento já tem o objetivo da Sprint em mente, com isso 

irá realizar o escopo de trabalho para que se possa atender a esse Objetivo, caso 

alguma coisa aconteça durante a Sprint que possa impactar esse objetivo o Product 

Owner deve ser imediatamente informado para que seja negociado o escopo de 

trabalho (SUTHERLAND, 2014). 

2.2.4.5 Reunião diária 

 

Segundo Sutherland (2014), a Reunião diária é um evento time-box que deve 

durar no máximo 15 minutos, esse evento é para que seja efetuado o planejamento 

das próximas 24horas, é importante também, que na reunião diária cada membro da 

equipe de desenvolvimento participe o que fez no período anterior, para que com 

isso, todos se atualizem em relação ao andamento do projeto. Também é importante 

verificar se existe algum obstáculo para o próximo período de desenvolvimento, quer 

dizer, as próximas 24horas. 
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Essa reunião também é um momento onde o escopo é inspecionado e 

adaptado, além disso, um trabalho de medição deve ser efetuado para que se possa 

identificar se o Escopo está ou não no caminho certo. 

Além de melhorar a comunicação entre a equipe a reunião diária tem a função 

de manter o foco da equipe, o Scrum Master que é o responsável para com que a 

reunião diária aconteça. 

 

2.2.4.6 Revisão da Sprint 

 

A Reunião de Revisão da Sprint não deve demorar mais que 4 horas, ela 

serve para mostrar de forma informal o que foi feito no decorrer da Sprint, essa 

reunião que acontece para a etapa final da Sprint tem o objetivo de identificar 

possíveis gaps no escopo de trabalho e alinhar os objetivos das partes interessadas 

(SCRUM, 2011). 

A Reunião de Revisão da Sprint inclui diversos pontos: 

 O Product Owner identifica o que foi “Pronto” e o que “Não foi 

Pronto”; 

 A equipe de desenvolvimento participa o que foi bem durante 

a Sprint, o que não foi tão bem, e como resolveu os 

problemas; 

 A equipe de desenvolvimento demonstra o que ficou pronto; 

 É discutido o Product Backlog e é feita uma projeção; 

 Todos discutem o que será feito, isso garante boas entradas 

para a reunião de planejamento da próxima Sprint. 

 

 

2.2.4.7 Reunião de Retrospectiva 

 

Participado por Schwaber, (2007) a reunião de retrospectiva é um dos 

eventos mais importantes eventos para a equipe de desenvolvimento, pois 

proporciona a possibilidade de auto inspeção, neste momento, cada membro da 

equipe detalha o que gostaria que continuasse ocorrendo durante a próxima Sprint, 



63 

 

 

o que gostaria que parasse e o que gostaria que iniciasse, isso faz com que toda a 

equipe tome conhecimento das necessidades de todos. 

 

2.2.4.8 Artefatos do SCRUM 

 

Com base na transparência que o SCRUM prega, os artefatos são uma fonte 

de Inspeção e adaptação que faz com que toda a equipe fique motivada e inspirada 

a realizar o trabalho que está prestes a produzir. Os artefatos ajudam também a 

padronizar a forma de acompanhamento e andamento do trabalho realizado pela 

equipe (SCRUM, 2011). 

 

2.2.4.9 Backlog do produto 

 

O Backlog do produto é de forma geral o escopo do trabalho que deverá ser 

realizado, conforme o SCRUM (2011), o escopo é vivo e pode ser alterado a 

qualquer momento, mas essa alteração só poderá ser feita pelo Product Owner. 

O Backlog do produto é um documento vivo no projeto, ele sempre existirá 

enquanto tiver projeto, no framework SCRUM, o Backlog do produto é sempre 

evoluído e repriorizado pelo Product Owner, este que tem o papel de não só manter 

como também zelar por esse documento, pois dele, será priorizado o que a equipe 

fará a cada entrega. 

O Backlog do produto deve conter todas as características, atributos de 

descrição, funções, requisitos, melhorias e correções que formam as mudanças que 

devem ser feitas no produto nas próximas versões além da ordem que esses 

requisitos serão realizados bem como uma estimativa. 

A ordem do Backlog do Produto é definida pelo Product Owner pois ele que 

tem o conhecimento do valor do produto para o cliente, algumas práticas são úteis 

para ajudar o Product Owner a ordenar o Backlog do Produto, ordenar da ordem 

mais alta para a mais baixa, detalhando de forma mais clara os itens que estão na 

ordem mais alta, isso faz com que o requisitos com maior valor agregado seja mais 

detalhado e possa ser implementado a qualquer momento, quanto menor a ordem 
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na lista, menor deve ser o item de detalhamento devido a baixa prioridade e 

importância, como o desenvolvimento SCRUM é feito através de Sprints, sempre a 

próxima Sprint deve ter bem detalhada no backlog para não causar impedimentos 

para o desenvolvimento (SCRUM, 2011). 

Conforme o produto seja usado pelos clientes, eles sentem a necessidade de 

novos requisitos e ou melhorar requisitos existentes, com isso o backlog do produto 

pode ser priorizado novamente devido à necessidade do cliente. 

 

2.2.4.10 Monitorando 

 

Já Sutherland (2014), participa que no monitoramento, tanto o progresso ao 

caminho do objetivo geral, quando os objetivos específicos da Sprint são 

monitorados a qualquer momento, na metodologia Scrum existem pontos de controle 

no qual esse monitoramento pode ser medido nas reuniões diárias, reuniões de 

revisão da Sprint e quando for necessário solicitado pelo dono do produto ou pelos 

membros da equipe. 

 

 

2.2.4.11 Backlog da Sprint 

 

Diferentemente do backlog do produto, Schwaber (2007) prega que o backlog 

da Sprint só contempla o que será feito na Sprint, esse backlog é definido pela 

própria equipe conforme priorizado pelo dono do produto, o backlog da Sprint é o 

comprometimento da equipe com o que irá ser entregue pronto, funcional e utilizável. 

O Backlog da Sprint detalha todo o trabalho que a equipe de desenvolvimento 

irá realizar para transformar os itens do backlog do produto em um software 

funcional chamado de incremento pronto. Esse backlog participa todas as partes 

interessadas do que está sendo executado. 

Durante a Sprint somente a equipe de desenvolvimento poderá alterar o 

backlog da Sprint, pois ela já começou, com isso, somente a equipe tem a 

autonomia para tirar ou colocar itens neste backlog, pois a equipe está 
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comprometida com o projeto e ela, somente ela tem o poder de realizar essas 

alterações. 

 

2.2.4.12 Incremento 

 

A definição de incremento para o Scrum é tudo aquilo que foi entregue do 

backlog do produto durante a atual e ao longo das Sprints anteriores, ao final de 

cada Sprint, um novo incremento deve ser pronto, quer dizer, utilizável independente 

da liberação do dono do produto ou não (SCRUM, 2011). 

 

2.2.4.13 Definição de pronto 

 

Já em relação à definição de pronto, esse é um conceito que varia em relação 

às equipes, diferente equipes podem ter diferentes conceitos do que é pronto, mas o 

mais recomendado para uma definição de “pronto”, é que todas as necessidades 

solicitadas foram atingidas e os critérios de aceitação foram satisfatórios, atendendo 

esses pontos o conceito de pronto pode ser compreendido de forma simples, por 

isso, é importante criar os critérios de aceitação e fazer com que o dono do produto 

o compreenda, atendendo aos critérios de aceitação, o conceito de pronto está 

definido (SCRUM, 2011). 

 

2.3  MATURIDADE EM PROJETOS SEGUNDO O PMI 

 

O Modelo Organizacional de Maturidade em Gestão de Projetos ou 

simplesmente OPM3® é um padrão globalmente reconhecido com as melhores 

práticas para avaliar e desenvolver capacidades em Gestão de Portfólio, Gestão de 

Programas e Gerenciamento de Projetos. É publicado e mantido pelo Project 

Management Institute (PMI). OPM3 fornece um método para as organizações 

compreenderem seus processos de gerenciamento de projetos organizacionais e 

aferir a maturidade. O padrão OPM3 ajuda as organizações a desenvolver o roteiro 

que a empresa vai seguir para melhorar o desempenho. A segunda edição foi 
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publicada em 2008 e foi reconhecida pelo American National Standards Institute 

(ANSI) como um Padrão Nacional Americano (ANSI / PMI 08-004-2008). A terceira 

edição foi publicada em 2013. 

 

Figura 5 - Padrão OPM3 

                                        Fonte: PMI 2009 

Em 1998, o PMI criou o Programa OPM3 exibido na figura 5 com seus pilares 

para desenvolver um Modelo de Maturidade Organizacional em Gerenciamento de 

Projetos para ser um padrão global de gerenciamento de projetos organizacionais 

(OPM). Durante o desenvolvimento, uma equipe de voluntários analisou vinte e sete 

modelos existentes e implantados pesquisas repetidamente para 30.000 praticantes. 

O conceito de modelo de maturidade tinha sido popularizado através do Modelo de 

Maturidade de Capacidade ou CMM para desenvolvimento de software que foi 

criado pelo Software Engineering Institute (SEI) da Carnegie Mellon University, entre 

1986 e 1993. A equipe de revisão do modelo OPM3 voluntário revisa o modelo CMM 

e outros modelos para entender o escopo de cada modelo, as capacidades de cada 

modelo, a metodologia para a realização das avaliações relacionadas a cada 

modelo, a estrutura de cada modelo, e os procedimentos de execução de cada 

modelo. A análise concluiu que os modelos existentes deixaram muitas questões 

importantes sobre a Maturidade Organizacional em Gerenciamento de projetos 

(OPM) sem resposta e que a equipe deve continuar com o desenvolvimento de um 

modelo original através do patrocínio do PMI. 
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Figura 6 - Elementos do OPM3 

                       Fonte: PMI 2013                   

A equipe do projeto (OPM) utiliza uma técnica de brainstorming para facilitar a 

identificação dos elementos da Gestão de Projetos Organizacional (OPM). Três 

conceitos ordenados por conhecimento, avaliação e melhoria, os participantes foram 

convidados a sugerir elementos que constituíram a maturidade em OPM. Tais 

elementos foram refinados e consolidados e, eventualmente, organizadas em grupos 

chamados OPM3 melhores práticas. Cada OPM3 participa as melhores práticas e 

denota um grupo de OPM3 com declarações de capacidade. Capacidades OPM3 

são as declarações testáveis do padrão OPM3 (não as melhores práticas OPM3) e 

esta distinção tem levado ao desenvolvimento de diferentes tipos de produtos. Para 

assegurar o alinhamento destas iniciativas com um Guia do PMI para o Management 

Body of Knowledge referência para o padrão de gerenciamento de projetos, a partir 

deste padrão do PMI foram incorporadas na primeira edição do OPM3 (OPM3, 

2013). 

Após a liberação do padrão OPM3, a comunidade de usuários manifestou 

interesse no desenvolvimento de produtos e serviços de apoio para as empresas 

que estavam adotando o modelo. O PMI desenvolveu um OPM3 online, um banco 

de dados baseado na web que permite aos usuários pesquisar OPM3 melhores 

práticas, realizar avaliações rudimentares contra o modelo, e servir de referência na 
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implementação de melhorias. Pouco tempo depois, o PMI também criou o OPM3 

Product Suite, um conjunto de certificações e ferramentas de software que permitem 

aos provedores de serviços com ferramentas de diagnóstico e de melhoria mais 

poderosos. 

Depois de concluído o primeiro ciclo de vida de desenvolvimento padrão típico 

do PMI, a equipe OPM3 criou a segunda edição em 2005 para atualizar a norma 

com base na experiência em campo e ainda alinhar com outros padrões do PMI. A 

equipe trabalhou com PMI para publicar a segunda edição da norma, em dezembro 

de 2008. OPM3 Segunda Edição se alinha com a quarta edição do A Guide toProject 

Management Body of Knowledge PMBOK, a segunda edição da norma de 

gerenciamento de programas, e segunda edição da Norma de Gestão de Portfólio. 

OPM3 abrange os domínios da Gestão de Projetos Organizacionais, a gestão 

sistemática de projetos, programas e portfólios em alinhamento com a realização 

dos objetivos. Os domínios são Gerenciamento de Projetos, Gestão de Programa e 

Gerenciamento de Portfolio. OPM3 exclusivamente integra esses três domínios e 

efetua a análise de 17 facilitadores organizacionais adicionais em um modelo de 

maturidade. 

Os três elementos interligados segundo o OPM3 são: 

o Conhecimento - Saiba mais sobre centenas de Gestão de 

Projetos Organizacional (OPM) com as Melhores Práticas. 

o Avaliação - Avaliar as capacidades atuais de uma organização 

e identificar as áreas que necessitam de melhoria. 

o Melhoria - Use a avaliação concluída para mapear os passos 

necessários para atingir as metas de melhoria de desempenho. 

Conforme acontece com outras normas e padrões do PMI, a intenção de 

OPM3 não é ser prescritivo, dizendo ao usuário o que fazer ou como fazê-los. Em 

vez disso, OPM3 fornece orientações sobre os tipos de coisas em uma organização 

que podem ser feitas para alcançar a excelência em Gestão de Projetos 

Organizacional. Os consultores que são certificados pelo PMI em OPM3 Product 

Suite são treinados para ajudar as organizações a identificar e escolher entre as 
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opções de melhoria com base em prioridades estratégicas, benefícios, custos, pré-

requisitos técnicos, e outros fatores.  

Em relação aos benefícios do OPM3 (2013) podemos destacar as seguintes 

questões. 

o Reforça a ligação entre o planejamento estratégico e a 

execução, de modo que os resultados dos projetos são 

previsíveis, confiáveis, consistentes e correlacionados com o 

sucesso organizacional. 

o Identifica as melhores práticas que apoiam a implementação da 

estratégia organizacional por meio de projetos de sucesso. 

o Identifica as capacidades específicas que compõem as 

melhores práticas e as dependências entre esses recursos e 

melhores práticas. 

Em relação aos pontos negativos que podemos comentar, estão sem dúvida 

os seguintes: 

A crítica de uma ferramenta de software chamada "OPM3 Online" vem 

crescendo constantemente desde o seu lançamento entre os usuários que relatam 

que é uma pesquisa superficial, que não recolhe as informações necessárias para 

uma organização implementar OPM3, que produz resultados não relevantes, e que a 

longo prazo esses fatos podem destruir OPM3. 

O padrão OPM3 deve ser implementado em um ciclo de vida conforme já 

citado acima em avaliação, melhora e reavaliação. Estas três etapas são 

necessárias para orquestrar melhorias reais e demonstram uma mudança bem-

sucedida. Se isso não for feito, então a implementação do OPM3 provavelmente 

falhará, e com muitas falhas acumuladas no mercado a marca OPM3 poderia tornar-

se degradada e cair em desuso. 

A maior parte da comunidade de usuários concorda que OPM3 Online é 

inferior a outra ferramenta de software dominante de "OPM3 Product Suite". Isto 

porque OPM3 online se concentra apenas em uma das três fases. Por outro lado, o 

OPM3 Product Suite permite que todos os três estágios ocorram através da 
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utilização de PMI Profissionais certificados em OPM3. Um PMI mantém um diretório 

dos atuais Profissionais PMI certificados em OPM3. 

PMI continua a promover OPM3 on-line, porque é uma fonte de receita  

diretamente ao PMI com um ponto de preço mais baixo do que OPM3 Product Suite, 

permitindo o PMI minimizar o OPM3 Product Suite. Parece ser uma estratégia por 

parte do PMI para se concentrar na aquisição de novos usuários do OPM3 on-line 

em vez de permitir que as organizações que implementam o padrão OPM3 para 

aumentar a sua capacidade e maturidade. 

 

Figura 7 - OPM3 Modelo 

Fonte: PMI 2004. 

Especificamente, os críticos dizem que OPM3 online não reflete o padrão 

OPM3 mesmo contemplando os pilares de conhecimento, melhoria e avaliação, 

conforme descrito na figura 7, porque não articula as questões de avaliação em 

termos testáveis. Foi observado também, que o OPM3 online exclui 72% do OPM3 

padrão, por isso o nome "OPM3 Online" (que implica uma versão online da OPM 

padrão) é, literalmente, um equívoco.  
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Os usuários do OPM3 online não podem determinar as capacidades reais, 

resultados e as melhores práticas de uma organização e opções de melhoria 

correspondentes no padrão OPM3. Portanto, o resultado da avaliação ou pontuação 

do OPM3 Online não é bem reconhecido. Por outro lado, cada vez mais 

organizações estão reconhecendo que OPM3 Product Suite é uma ferramenta mais 

robusta e confiável de avaliação de maturidade que funciona no nível de instrução 

testável de capacidade OPM3, possibilitando a identificação de opções de melhoria 

específicas que correspondem ao padrão. Somente consultores que são certificados 

pelo Project Management Institute e que pagam as taxas de licença e manutenção 

ao PMI podem usar OPM3 Product Suite. 

Em 2010 o PMI retirou o OPM3 Online de PMI Market Place e começou a 

distribuir licenças para o público em geral através de certificados registrados OPM3 

OPM3 ® Profissionais, transferência de risco e responsabilidade de implementações 

OPM3 falhadas para os Profissionais OPM3 ®. 

 

2.4  MATURIDADE SEGUNDO O CMMI 

O CMMI (Capability Maturity Model - Integration ou Modelo de Maturidade em 

Capacitação - Integração) é um modelo de referência que contém práticas 

(Genéricas ou Específicas) necessárias à maturidade em disciplinas específicas em 

engenharia de software, Software Engineering (SW - Engenharia de Software), 

Integrated Product and Process Development (IPPD - Desenvolvimento Integrado de 

Processo e Produto), Supplier Sourcing (SS)). Desenvolvido pelo SEI (Software 

Engineering Institute) da Universidade Carnegie Mellon, o CMMI é uma evolução 

do CMM e procura estabelecer um modelo único para o processo de melhoria 

corporativo, integrando diferentes modelos e disciplinas. 

O CMMI surgiu durante a década de 1980 como um modelo para avaliação de 

risco na contratação de empresas de software pelo Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos que desejava ser capaz de avaliar os processos de desenvolvimento 

utilizados pelas empresas que concorriam em licitações como indicação da 

previsibilidade da qualidade, custos e prazos nos projetos contratados. Para 

desenvolver esse processo, o DOD constituiu junto a Carnegie-Mellon University o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Carnegie_Mellon
http://pt.wikipedia.org/wiki/CMM
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defesa_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defesa_dos_Estados_Unidos


72 

 

 

SEI (Software Engineering Institute), o qual além de ser responsável pela evolução 

da família CMM, realiza diversas outras pesquisas em engenharia de software. 

O CMMI foi baseado nas melhores práticas para desenvolvimento e 

manutenção de produtos. Há uma ênfase tanto em engenharia de sistemas quanto 

em engenharia de software, e há uma integração necessária para o 

desenvolvimento e a manutenção, nos dias atuais o CMMI está na versão 1.3 

atualmente (CMMI, 2010). 

A versão atual trabalha os três modelos citados a seguir: 

 CMMI for Development (CMMI-DEV), que trata o 

processo de desenvolvimento de produtos e serviços. 

 CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ), focado nos 

processos de aquisição e terceirização de bens e serviços. 

 CMMI for Services (CMMI-SVC), voltado aos processos 

relacionados as prestadoras de serviços nas empresas. 

 

 

Figura 8 - Modelos CMMI 

Fonte: CMMI 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_Engineering_Institute
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O modelo CMMI de maturidade foca na premissa de que a qualidade é 

influenciada pelo processo e concentra grande parte do seu tempo em melhorar o 

processo de uma empresa conforme descrito na figura 8. 

Os processos de melhoria nasceram de estudos realizados por Deming (Out 

of the Crisis), Crosby (Quality is Free: The Art of Making Quality Certain) e Juran, 

cujo objetivo principal era a melhoria da capacidade dos processos. E entende-se 

por capacidade de um processo toda a habilidade com que este alcança o resultado 

objetivado, o modelo tem como objetivo estabelecer com base em estudos, 

históricos e conhecimento operacional um conjunto de melhores práticas que devem 

ser utilizadas para um fim específico. 

O CMMI tem como origens em três outros modelos de maturidade SW-CMM 

(SEI Software CMM), EIA SECM (Electronic Industries Alliances's Systems 

EngineerCapability Model) e IPD-CMM (Integrated Product Development CMM). 

O CMMI foi construído considerando três dimensões principais: pessoas, 

ferramentas e procedimentos. O processo serve para unir essas dimensões e com 

três disciplinas distintas que também são chamadas de corpos de conhecimento: 

 Engenharia de sistemas 

 Engenharia de software 

 Engenharia de hardware 

A engenharia de software é bem similar à engenharia de sistemas em relação 

às áreas de processo, apenas com um enfoque diferente nos processos. As áreas 

de processos requeridas para engenharia de sistemas são as mesmas para 

engenharia de software, mas o nível de maturidade é diferente. 

O CMMI possui duas representações, a representação contínua ou por 

estágios, estas representações permitem à organização utilizar vários caminhos 

diferentes para a melhoria do processo conforme interesse próprio também é 

caracterizada por níveis de capacidade (Capability Levels), de acordo com o gráfico 

3. 

 Nível 0: Incompleto (Ad-hoc) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
http://pt.wikipedia.org/wiki/Phil_Crosby
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_M._Juran
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 Nível 1: Inicial 

 Nível 2: Gerenciado / Gerido 

 Nível 3: Definido 

 Nível 4: Gerenciado quantitativamente  

 Nível 5: Em otimização  

 

 

Gráfico 3 - Modelo CMMI 

Fonte: CMMI is registered in the US Patent and Trademark Office by Carnegie Mellon 

University 

 

Nesta representação a capacidade é medida por processos separadamente, 

onde é possível ter um processo com nível um e outro processo com nível cinco, 

variando conforme os interesses da empresa, a seguir temos os níveis de 

maturidade conforme o CMMI (CMMI 2010). 
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 No nível 1 (um) o processo é executado de modo a 

completar o trabalho necessário para a execução de um 

processo. 

 No nível 2 (dois) é sobre planejar a execução e 

confrontar o executado contra o que foi planejado. 

 No nível 3 (três) o processo é construído sobre as 

diretrizes do processo existente, e é mantido uma descrição do 

processo. 

 No nível 4 (quatro) é quando o processo é gerenciado 

quantitativamente através de estatísticas e outras técnicas. 

 No nível 5 (cinco) o processo gerido quantitativamente é 

alterado e adaptado para atender às necessidades 

negociais/estratégicas da empresa. 

 

A representação contínua é indicada quando a empresa deseja tornar apenas 

alguns processos mais maduros, quando já utiliza algum modelo de maturidade 

contínua ou quando não pretende usar a maturidade alcançada como modelo de 

comparação com outras empresas. 

O modelo CMMI CMMI-DEV (2010) contém 22 áreas de processos. Em sua 

representação por estágios, as áreas são divididas da seguinte forma: 

Nível 1: Inicial (Ad-hoc) 

 Não possui áreas de processo. 

Nível 2: Gerenciado / Gerido 

 Gerenciamento de Requisitos - REQM (Requirements 

Management) 

 Planejamento de Projeto - PP (Project Planning) 

 Acompanhamento e Controle de Projeto - PMC (Project 

Monitoring and Control) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Requisitos_de_Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_de_Projeto
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 Gerenciamento de Acordo com Fornecedor - SAM 

(Supplier Agreement Management) 

 Medição e Análise - MA (Measurement and Analysis) 

 Garantia da Qualidade de Processo e Produto - PPQA 

(Process and Product Quality Assurance) 

 Gerência de Configuração - CM (Configuration 

Management) 

Nível 3: Definido 

 Desenvolvimento de Requisitos - RD (Requirements 

Development) 

 Solução Técnica - TS (Technical Solution) 

 Integração de Produto - PI (Product Integration) 

 Verificação - VER (Verification) 

 Validação - VAL (Validation) 

 Foco de Processo Organizacional - OPF (Organizational 

Process Focus) 

 Definição de Processo Organizacional - OPD 

(Organizational Process Definition) 

 Treinamento Organizacional - OT (Organizational 

Training) 

 Gerenciamento Integrado de Projeto - IPM (Integrated 

Project Management) 

 Gerenciamento de Riscos - RSKM (Risk Management) 

 Análise de Decisão e Resolução - DAR (Decision 

Analysis and Resolution) 

Nível 4: Quantitativamente gerenciado / Gerido quantitativamente 

 Desempenho de Processo Organizacional - OPP 

(Organizational Process Performance) 

 Gerenciamento Quantitativo de Projeto - QPM 

(Quantitative Project Management) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%AAncia_de_Configura%C3%A7%C3%A3o_de_Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%AAncia_de_riscos_de_projetos
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Nível 5: Em otimização 

 Gestão de Processo Organizacional - OPM 

(Organizational Process Management) 

 Análise Causal e Resolução - CAR (Causal Analysis and 

Resolution) 

 

As áreas de processos variam com base no modelo escolhido, não sendo as 

mesmas áreas para todos os modelos (CMMI-DEV, CMMI-ACQ ou CMMI-SVC). 

2.5 MATURIDADE SEGUNDO A ISO/IEC 15504 

A ISO/IEC 15504, também conhecida como SPICE, define um todo o 

processo para relatórios especializados no assessoramento em desenvolvimento de 

softwares, e também utiliza níveis de maturidade semelhantes ao CMMI, para cada 

processo, vale ressaltar também, que o CMMI não é baseado nesta norma, mas é 

bem compatível (ISO/IEC, 2003). 

Até o ano de 2002, os EUA realizou cerca de 1,5 mil avaliações de CMMI, 

a Índia efetuou em torno de 153, o Reino Unido 103 e o Brasil apenas 15 avaliações. 

Em 2004 a TATA Consultancy Services (empresa indiana) alcançou o nível 5 em 

todas as unidades da empresa, tendo sido avaliada inclusive a unidade brasileira, 

que foi a primeira empresa no Brasil a receber esse grau de avaliação. 

Entre abril de 2002 e junho de 2006 foram conduzidas 1581 avaliações em 

1377 organizações. Na tabela a seguir será exibido o resultado obtido pelas 

empresas nas avaliações (SEI, 2006). 

Tabela 3 - Percentual de avaliações por nível de maturidade 

Nível Percentual 

Nível 5 (Optimizing) 18,2% 

http://pt.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_15504
http://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
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Nível 4 (Quantitatively Managed) 4,4% 

Nível 3 (Defined) 33,8% 

Nível 2 (Managed) 33,3% 

Nível 1 (Initial) 1,9% 

Sem qualificação (Not Given) 8,4% 

Fonte: SPICE, 2006. 
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3. METODOLOGIA 

O objetivo deste capítulo é fundamentar e explicitar os aspectos 

metodológicos utilizados nesta pesquisa. 

A palavra metodologia é uma palavra derivada de “método”, do Latim 

“methodus” cujo significado é o caminho ou a via para a realização de algo. Método 

é o processo para se atingir um determinado fim ou para se chegar ao 

conhecimento. Metodologia, por sua vez, é o campo em que se estuda os melhores 

métodos praticados em determinada área para a produção do conhecimento. 

Lakatos (1999) sugere que nesse momento as seguintes questões devem ser 

respondidas: Como? Com quê? Onde? Quanto? 

O presente capítulo de metodologia foi desenvolvido baseado nas 

informações estudadas no referencial teórico e se baliza nos métodos utilizados 

pelos autores: Enríquez et al. (2015); Dias et al. (2014); Chagas et al. (2014); 

Torrecilla-Salinas et al. (2014); Kalsaas et al. (2014); Novak et al. (2013); Machado 

et al. (2013); Bustard et al. (2013); Raison et al. (2013); Garzás et al. (2013); 

Schweigert et al. (2013); Schweigert et al. (2013); Homchuenchom et al.(2012); 

Piyabunditkul et al. (2012); Salinas et al. (2012); Carvalho et al. (2012); Lukasiewicz 

et al.(2012); Miller et al. (2012); Huang et al. (2012); Zhang et al. (2012); Martínez et 

al. (2012); El-Baz et al. (2011); Porrawatpreyakorn et al. (2010); Batra et al. (2010); 

Padula, A. (2009); Rusu et al. (2009); Rayhan et al. (2008); Suscheck et al. (2008); 

Rönkkö et al. (2008); Marçal et al. (2008); Damiani et al. (2007); Marçal et al.(2007); 

Dahlberg et al. (2006); Maller et al. (2005); Bos et al. (2004). A fim de garantir a 

correta classificação do nível de utilização do framework SCRUM estabelecida 

através de um questionário, apoiado nos conceitos de maturidade existentes 

estudados na revisão de literatura. 
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3.1 DEFINIÇÃO DO MÉTODO DE PESQUISA 

 

A classificação da pesquisa é feita segundo os objetivos e procedimentos 

definidos no capítulo 1, revisão de artigos, dissertações e frameworks estudados no 

capítulo 2 e apoiado na proposta de Gil (2002), com isso, a metodologia deste 

estudo é configurada com a natureza explanatória, através de uma abordagem mista 

configurada. 

As pesquisas mistas podem ser desenhadas por métodos fixos ou 

emergentes. Os desenhos fixos de pesquisa são representados pelo uso de 

métodos quantitativos e qualitativos predeterminados e planejados no início da 

pesquisa, enquanto os desenhos de métodos mistos emergentes surgem durante a 

condução e andamento da pesquisa. Este tipo de desenho geralmente é adotado 

quando existem incertezas em relação ao tipo de resultado a ser obtido após a 

primeira fase da pesquisa, sendo o segundo método escolhido conforme melhor 

adequação aos dados resultantes (CRESWELL; CLARK, 2011). 

Toda a pesquisa fora estrutura como descrito na figura 9, vale ressaltar que o 

processo de metodologia não é totalmente linear como descrito na figura, esse 

processo tem diversas idas e vindas, com muitas construções e reconstruções 

relacionadas as etapas descritas na figura, algumas mudanças, na própria estratégia 

da condução da pesquisa fora notada.  
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Figura 9 - Estruturação da pesquisa 

Fonte: Adaptado de Barreto (2014). 

 

3.2  CONSTRUÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Neste momento, faz-se necessário a instrumentalização do survey por meio 

da aplicação de um questionário, como o tema SCRUM é o objeto de estudo, a 

revisão de literatura feita sobre o tema tornou-se base para a criação do 

questionário. 

Como o framework SCRUM se apoia em três pilares distintos, Transparência, 

Inspeção e Adaptação, as perguntas do questionário foram categorizadas desta 

forma, perguntas essas que foram criadas a partir do próprio framework SCRUM o 

qual tem ferramentas e técnicas. 



82 

 

 

A partir do pilar do SCRUM, Transparência, Inspeção e Adaptação, foram 

elaboradas as perguntas conforme o agrupamento abaixo, já o questionário 

completo encontra-se no Apêndice A1 para apreciação. 

Tabela 4 - Categorias das ferramentas, técnicas e eventos do SCRUM 

CATEGORIA FERRAMENTAS, TÉCNICAS E EVENTOS DO SCRUM 

ADAPTAÇÃO 

3. A EQUIPE REALIZA ADAPTAÇÕES CONSTANTES A CADA IMPEDIMENTO 

7. A EQUIPE UTILIZA OS EVENTOS DO SCRUM 

12. A EQUIPE DEFINE QUAL SERÁ O OBJETIVO DA SPRINT 

13. A EQUIPE UTILIZA A TÉCNICA DE REUNIÕES DIÁRIAS 

14. A EQUIPE UTILIZA A TÉCNIA DE REVISÃO DA SPRINT 

15. A EQUIPE UTILIZA A TÉCNICA DE RETROSPECTIVA 

INSPEÇÃO 

2. A EQUIPE REALIZA INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE TODOS OS ARTEFATOS 

8. A EQUIPE UTILIZA A TÉCNICA DE SPRINT 

9. A EQUIPE UTILIZA A TÉCNICA DE PLANEJAMENTO DA SPRINT 

10. A EQUIPE DEFINE O QUE SERÁ ENTREGUE NA SPRINT 

11. A EQUIPE DEFINE COMO SERÁ REALIZADO O ESCOPO DE TRABALHO 

16. A EQUIPE UTILIZA A FERRAMENTA DE BACKLOG DO PRODUTO 

17. A EQUIPE UTILIZA A TÉCNICA DE MONITORAÇÃO 

18. A EQUIPE UTILIZA A FERRAMENTA DE BACKLOG DA SPRINT 

TRANSPARÊNCIA 

1. O AMBIENTE ORGANIZACIONAL QUE A EQUIPE ESTÁ INSERIDA TEM 
TRANSPARÊNCIA 

4. A EQUIPE TEM A FIGURA DE UM DONO DO PRODUTO (PRODUCT OWNER) 

5. A EQUIPE TEM A DEFINIÇÃO CLARA DO QUE É EQUIPE DE PROJETO 

6. A EQUIPE TEM A FIGURA DE UM SCRUM MASTER 

19. A EQUIPE UTILIZA A DEFINIÇÃO DE INCREMENTO 

20. A EQUIPE UTILIZA A DEFINIÇÃO DE PRONTO 

Fonte: Elaboração própria. 

Durante a construção do questionário, foi utilizada a escala Likert (LIKERT, 

1932), graduando-se as respostas de 1 a 5, seguindo um grau de concordância, com 

o propósito de auxiliar na fase de tratamento dos dados.  

Para Gil (2008), a construção desta escala é bem simples e a elaboração é de 

caráter ordinal, facilitando, assim, a análise dos resultados por meios estatísticos 

que podem ser trabalhados. 

O resultado desta etapa de construção do questionário resultou em 20 

questões fechadas relacionadas os princípios do SCRUM, que são Transparência, 

Inspeção e Adaptação, baseadas nas ferramentas e técnicas do SCRUM. A questão 
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a ser estudada e: “Em sua opinião, qual o grau de utilização das ferramentas e 

técnicas questionadas abaixo.” 

 

3.3 POPULAÇÃO ALVO 

 

A população da pesquisa é composta na sua maioria de profissionais de 

tecnologia da informação, por se tratar de uma empresa de desenvolvimento de 

software essa população é composta de grande parte de profissionais da área de 

tecnologia da informação e que já tem conhecimento básico sobre o framework 

SCRUM. 

A estratégia para coleta de informações foi a de aplicação de um questionário, 

questionário esse que está diretamente ligado a esse tipo de profissional que atua 

com o framework SCRUM, a empresa consta com dezenas de profissionais de 

desenvolvimento de software em dois estados, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Neste momento somente um piloto do questionário será aplicado em uma 

equipe de 5 pessoas para que essa proposta seja analisada pela banca 

examinadora da qualificação do mestrado, após de acordo da banca qualificadora do 

mestrado em sistemas de gestão, o questionário será aplicado em uma amostra 

entre 50 a 90 pessoas. 

 

3.4 APLICAÇÃO E VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Antes de efetuar a aplicação do questionário nos participantes da empresa 

estudada, o mesmo foi validado por profissionais da área de tecnologia da 

informação e certificados pela SCRUM ALLIANCE como CSM – CERTIFICATION 

SRUM MASTER. 

Nesta etapa de validação, fora realizada reuniões com os consultores 

especializados, participando o questionário em questão, bem como o resultado 

esperado após a aplicação do mesmo como piloto. Após as sugestões dos 
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consultores, um texto padrão foi criado para envio e conscientização para que o 

questionário seja respondido. 

Além da validação realizada por profissionais da área de projetos certificados 

no framework estudado, fora realizada uma análise de confiabilidade do questionário 

utilizando a coeficiente de Cronbach (1951) que mede a correlação entre as 

respostas em um questionário através da análise do perfil das respostas dadas pelos 

respondentes. 

Ao calcular o valor do Alpha de Cronbach para a análise da consistência 

interna dos fatores temos como condição que as variáveis estejam categorizadas no 

mesmo sentido, o que em alguns casos corresponderá à aplicação da mesma escala 

de Likert, por isso devem-se excluir as variáveis de justificação (CRONBACH, 1951). 

O questionário foi digitalizado, gerando assim, um arquivo eletrônico e 

encaminhado para os participantes, houve também, um trabalho de conscientização 

para que todos os formulários enviados fossem preenchidos, dentro de período de 1 

mês. Segundo os autores Marconi e Lakatos (2010), a taxa média de retorno de 

questionários respondidos é de 25%, mas como o trabalho é centralizado e 

individual, é esperado uma taxa de retorno muito maior que a padrão. 

 

 

3.5 LIMITAÇÃO DO MÉDODO DE PESQUISA 

 

A pesquisa survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou 

informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de 

pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, por meio de um 

instrumento de pesquisa, normalmente um questionário (PINSONNEAULT e 

KRAEMER, 1993). 

Alguns cuidados devem ser tomados na elaboração do questionário (GIL, 

1991). 
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 As alternativas para as questões fechadas devem ser 

exaustivas para cobrir todas as possíveis respostas; 

 Somente questões relacionadas ao problema devem ser 

incluídas; 

 Deve-se considerar as implicações das perguntas quanto 

aos procedimentos de tabulação e análise dos dados; 

 O respondente não deve sentir-se incomodado ou 

constrangido para responder as questões; 

 As questões devem ser redigidas de forma clara e 

precisa, considerando o nível de informação dos respondentes; 

 As questões devem possibilitar uma única interpretação e 

conter uma única ideia; 

 O número de perguntas deve ser limitado; 

 A sequência das perguntas deve ser considera sempre 

que houver a possibilidade de contágio; preferencialmente, 

deve-se iniciar pelas perguntas mais simples e terminar com as 

mais complexas, assim como iniciar pelos temas mais amplos, 

passando para questões mais delicadas no meio do 

instrumento e terminando com os dados sociodemográficos; 

 As perguntas não devem induzir as respostas; 

 A apresentação gráfica do questionário deve ser 

observada, procurando-se facilitar o preenchimento; 

 Deve haver um cabeçalho que informe, de forma 

resumida, o objetivo da pesquisa, a importância das respostas 

e a entidade patrocinadora; 

 Deve haver instruções sobre como preencher 

corretamente o questionário; 

 Deve-se assegurar ao respondente, sempre que for o 

caso, no próprio texto inicial, a confidencialidade dos dados e 

dos resultados, enquanto dados individuais ou mesmo 

coletivos. 
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4. APLICAÇÃO NA EMPRESA 

Este capítulo tem como objetivo fazer a apresentação da empresa estudada, 

participar os processos críticos e disseminar como os dados da pesquisa serão 

tratados nos próximos passos deste trabalho. 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

A DClick nasceu em 2005 com o objetivo de desenvolver as melhores Rich 

Internet Applications do mercado, ou seja, aplicativos com o melhor da Internet e do 

desktop: alcance, disponibilidade, performance e Interface de usuário agradável e 

intuitiva. 

Ao longo destes anos a Empresa atende a grandes clientes no Brasil e 

exterior e aprimoramos nosso conhecimento em Engenharia de Software, Interfaces 

de Usuário e Design de Interfaces e Desenvolvimento de Produtos. Hoje utilizamos 

a nossa expertise através das mais variadas tecnologias. 

As tecnologias que a empresa trabalha são diversas assim como Mobile onde 

você tenha tudo que precisa a qualquer hora e em qualquer lugar a um toque de 

smartphone. 

O quadro de profissionais, trabalham junto em busca do equilíbrio adequado 

entre a forma e a função, o que leva a resultados de excelente qualidade técnica e 

estética. 

Hoje um dos principais objetivos é desenvolver aplicativos que as pessoas 

usam porque gostam, não porque são obrigadas, seja no Desktop, tablets ou 

telefones celulares. 

A DClick realmente acredita que a tecnologia é meio. O que realmente 

importa é a solução. Entretanto, conhecer as diversas tecnologias de mercado nos 

permite ir além, pensar diferente e inovar. 

Olhando para o mercado, deparamos com diversas tecnologias de backend 

como Java, .NET, Ruby, ColdFusion, Scala, Python etc. Diversas tecnologias de 

http://www.dclick.com.br/clientes/
http://www.dclick.com.br/produtos/
http://www.dclick.com.br/servicos/
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interface como HTML5, Java Script, Flash, Flex etc. Diversas tecnologias e 

plataformas para mobile como Android, iOS, Java, Objective C, Air etc. E ainda mais 

diversos frameworks como Spring, EJB, JQuery, jQuery Mobile entre outros, onde 

cada um possui suas vantagens, desvantagens e limitações e que influenciam no 

nosso processo de inovação e geração experiências únicas. 

O importante para nós é conhecer as tecnologias para escolher as que irão 

proporcionar aos nossos clientes a melhor experiência possível e que, 

consequentemente, trará o melhor retorno para o negócio (DCLICK, 2015). 

4.2 PROCESSOS CRÍTICOS  

A empresa estuda trabalha com diversos serviços, dentre eles, a parte mobile, 

business intelligence, aplicações sob medida, portais corporativos e outsourcing. 

Hoje em dia, todas as empresas possuem uma estratégia mobile. Seja 

através da automação de processos como vendas, logística ou produção, como para 

melhorar sua comunicação com clientes e fornecedores. A diferença é que 

desenvolver uma solução mobile não é apenas portar uma aplicação para um novo 

dispositivo. Na DClick soluções mobile são diferentes. A interação com estes 

dispositivos é diferente. A experiência do usuário é diferente. Não importa se sua 

necessidade é para Tablets ou Smartphones, nós iremos entregar a melhor 

experiência em qualquer dispositivo que atinja seus objetivos em automatizar, 

comunicar e cativar seu público alvo (DCLICK, 2015). 

A Dclick acredita que a informação é crucial para tomada de decisões e 

perpetuação no negócio. Desenvolve soluções de BI para Desktop, Celulares e 

Tablets conectadas a bases legadas e a softwares de mercado. Em parceria com a 

DEX criamos Dashboards para SAP BW, SAP Business Object (BO), Cognos entre 

outros. Não importa onde o dado esteja e como ele está armazenado, é possível 

criar soluções completas que atendem as necessidades de negócio pensando 

sempre de traz para frente, do usuário para a informação (DCLICK, 2015). 

A Dclick cria soluções customizadas para todos os clientes, atendendo 

necessidades específicas com ambientes e tecnologias diversas. Entendemos os 
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problemas dos usuários a fundo e criamos as melhores soluções que combinam a 

melhor experiência do usuário com as necessidades de negócio. Desenvolve 

também, Portais Internos (Intranets), Portais para Clientes e Site Corporativos 

utilizando as ferramentas Liferay e WordPress. A DClick constrói desde a 

concepção, design, até a hospedagem das soluções (DCLICK, 2015). 

Com domínio e excelência no que diz a respeito desenvolvimento de software 

e toda a infraestrutura necessária, a DClick permite focar em seu próprio negócio e 

reduzir custos ao confiar na nossa expertise para resolver os mais variados 

problemas através do outsourcing, seja em nossa infraestrutura própria ou na 

infraestrutura de terceiros, equipes especializadas serão disponibilizadas de acordo 

com as necessidades de cada cliente (DCLICK, 2015). 

O questionário foi elaborado com base no framework SCRUM e será aplicado 

nos profissionais de tecnologia da informação que trabalham com as ferramentas e 

técnicas sugeridas apontadas, fazendo com que o resultado seja um compilado das 

utilizações das mesmas. 

4.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

Considerando o objetivo geral que é identificar quais são as ferramentas e 

técnicas do framework SCRUM mais utilizadas entre os profissionais da empresa 

estudada, a ênfase principal ficou na estatística descritiva, devido ao entendimento 

relacionado à descoberta de valores típicos ou representativos desse conjunto de 

dados estudados, utilizando a frequência de cada questão pesquisada, as quais 

oferecem respostas bem relevantes e aceitáveis para o estudo. 

A análise descritiva está diretamente ligada à frequência absoluta e relativa 

em cada pergunta analisada, com o objetivo de verificar o grau de utilização da 

técnica ou ferramenta descrita na pergunta. 

Para realizar a coleta dos dados foi utilizado o aplicativo Google Forms, com 

ele, conseguimos receber todas as informações necessárias para o nosso estudo, e 

para consolidação, além do aplicativo Google Forms, foi utilizada a ferramenta excel 
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para e consolidação das tabelas de frequências e gráficos importantes para cada 

questão levantada e relacionadas às variáveis qualitativas.  

Foi utilizada a ferramenta Statistical Package for Social Sciences (SPSS) para 

medir o grau de confiabilidade do questionário, conforme descrito no capítulo 

metodológico, tópico 3.4 APLICAÇÃO E VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO. 

Ao realizar a análise de confiabilidade no software SPSS foi obtida a seguinte 

saída: 

 

Figura 10 - Confiabilidade do questionário 

Fonte: Software SPSS 

O Alfa de Cronbach encontrado foi de 0,933 o que garante uma alta 

confiabilidade ao questionário utilizado, conforme tabela abaixo. 

Tabela 5 - Parâmetros de confiabilidade 

Acima de 0,90 Confiabilidade muito boa 

Entre 0,80 e 0,89 Confiabilidade boa 

Entre 0,70 e 0,79 Confiabilidade razoável 

Entre 0,60 e 0,69 Confiabilidade fraca 

Inferior a 0,60 Confiabilidade inadmissível 

Fonte: (CRONBACH, 1951) 
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5. ANÁLISE DOS DADOS E DOS RESULTADOS 

 

No capitulo de metodologia, foi descrito como a validação do questionário 

aconteceu, portanto, neste capítulo, trataremos apenas das análises que foram 

realizadas nas informações coletadas descritas no capítulo anterior. 

Ao longo do mês de Dezembro do ano de 2015 foi enviada a pesquisa para 

todos os colaboradores da empresa estudada, como foi de interesse geral, tivemos 

uma total adesão, todos os analistas que responderam as questões, trabalham com 

o framework SCRUM. 

5.1 RESULTADOS INICIAIS 

 

 

Gráfico 4 - Resultado da pesquisa relacionada ao sexo dos respondentes 

Fonte: Próprio Autor. 

Em relação ao sexo dos respondentes, podemos destacar que a maioria dos 

respondentes é do sexo masculino, com um percentual de 57,3% contra um 

percentual de 42,7% do sexo feminino. 
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Gráfico 5 - Resultado da pesquisa relacionada à formação dos respondentes 

Fonte: Próprio Autor. 

 Relacionado à formação dos respondentes, podemos identificar que apenas 

1.2% não tem o terceiro grau completo, 46.3% tem o terceiro grau completo, mas 

ainda não tem uma especialização e a maioria 52.5 já concluiu o terceiro grau e tem 

pós graduação completa, seja Latu Sensu ou Stricto Sensu. 

 

Gráfico 6 - Tempo de experiência em desenvolvimento de sistemas 

Fonte: Próprio Autor. 

 Podemos notar que a maioria dos respondentes trabalha entre 6 e 10 anos 

com desenvolvimento de softwares, que é um tempo suficientemente bom para ter 

experiência relacionado ao desenvolvimento de sistemas. 
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Gráfico 7 - Faixa etária dos respondentes 

Fonte: Próprio Autor. 

 Em relação à faixa etária dos respondentes, temos uma diversificação muito 

grande, com um percentual de 64.2% dos respondentes tendo a idade menor ou 

igual à 29 anos, o restante 35.8% dos respondentes tem a idade maior ou igual a 30 

anos. 

 

Gráfico 8 - Tempo de trabalho com o framework SCRUM 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 Ligado ao tempo de trabalho com o framework SCRUM, temos que destacar 

que a grande maioria dos respondentes, 64.6% trabalha a 5 anos ou menos com o 

framework estudado, elevando a faixa para 10 anos ou menos temos um percentual 

muito maior 92.6% o que valida também a análise feita no estudo bibliométrico da 

pesquisa no referencial teórico que o SCRUM  é considerado novo no 
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desenvolvimento de softwares devido a baixa quantidade de artigos relacionados ao 

tempo com mais de 10 anos de publicação. 

 

5.2 PERGUNTAS LIGADAS DIRETAMENTE ÀS FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

Em relação às perguntas direcionadas as ferramentas e técnicas do 

framework SCRUM, o percentual obtido por cada questão está relatado abaixo 

descriminando o percentual de cada questão estudada, bem como uma análise 

relacionada a mesma para que o leitor possa entender a importância de cada 

técnica ou ferramenta que fora estudada neste trabalho. 

 

 

Gráfico 9 - Transparência relacionada ao ambiente organizacional 

Fonte: Próprio Autor. 

A transparência relacionada ao ambiente organizacional é fundamental para 

os métodos ágeis, sem ela, fica praticamente impossível implementar o framework 

SCRUM, nesta questão podemos observar que as questões relacionadas à 

utilização frequente e muito frequente, totalizam 80.5% das respostas. 
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Gráfico 10 - Inspeções realizadas nos artefatos 

Fonte: Próprio Autor. 

 As inspeções são ligadas diretamente as ferramentas e técnicas, pois as 

inspeções são fundamentais para garantir a melhoria contínua do processo de 

desenvolvimento de softwares e o gráfico da questão mostra exatamente isso que 

72.9% dos respondentes utilizam frequentemente ou muito frequentemente esta 

técnica. 

 

 

Gráfico 11 - Adaptações relacionadas aos impedimentos 

Fonte: Próprio Autor. 

Relacionado às adaptações, essa pergunta vem complementando as outras 

duas anteriores, transparência e inspeção. A equipe se auto adaptar frente a um 

impedimento mostra não somente o poder de adaptação do SCRUM MASTER, mas 

mostra a maturidade da equipe frente aos desafios que estão aparecendo sobre os 

fatos que são relacionados aos projetos, são importantes para identificar alguma 
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inconsistência e ou algum ponto fora da curva do desenvolvimento de software, a 

equipe deve se auto ajustar o mais breve possível para minimizar problemas, 

olhando para a consolidação das respostas desta questão, podemos identificar que 

87.8% dos respondentes utilização frequentemente ou muito frequentemente esta 

técnica. 

 

 

Gráfico 12 - Identificação clara de um Dono do Produto 

Fonte: Próprio Autor. 

Quando efetuamos uma pergunta relacionada ao dono do produto, product 

onwer, identificamos com isso se existe a figura clara da pessoa responsável pelo 

escopo do projeto, ele que dita a prioridade sobre o backlog do produto, sem ele, 

fica muito difícil priorizar o que deve ser feito, ele que define a prioridade ligada ao 

escopo e com base nas respostas da questão acima, podemos identificar que 85.2% 

das respostas indicam que a figura existe muito frequentemente e frequentemente 

junto às equipes ágeis. 
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Gráfico 13 - Definição de equipe de projeto 

Fonte: Próprio Autor. 

Ligado ao conceito de equipe de projeto foi apurado que 91.4% dos 

respondentes relataram ter uma definição clara em sua equipe o que significa que 

sabem exatamente quem trabalha no projeto e suas determinadas funções, um 

conceito interessante no framework SCRUM é que todos os integrantes devem estar 

comprometidos com o projeto de forma completa.  

 

 

Gráfico 14 - Figura de um SCRUM MASTER na equipe 

Fonte: Próprio Autor. 

 Identificar se entre as esquipes que utilizam o SCRUM existe a figura do 

SCRUM MASTER é muito importante, pois essa função é responsável por 

disseminar o framework SCRUM dentro da equipe de projeto seja compreendido e 

utilizado pela equipe de desenvolvimento na sua totalidade, também é 

responsabilidade dele, remover os impedimentos que por ventura aparecem durante 
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o projeto, analisando o gráfico 14 podemos identificar que 95.2% dos respondentes 

informam utilizar frequentemente ou muito frequentemente esse papel em sua 

equipe, apenas 4.9% dos respondentes afirmaram utilizar pouco esse papel, 

também foi relevante que nenhum respondente informou que não utiliza esse papel 

em sua equipe. 

 

 

Gráfico 15 - Utilização dos eventos do SCRUM 

Fonte: Próprio Autor. 

Ligado aos eventos do framework SCRUM, essa pergunta serve para 

identificar se os eventos principais do framework estão sendo utilizados, e conforme 

o resultado do gráfico 15 identifica que 92.5% dos respondentes utilizam 

frequentemente ou muito frequentemente os eventos do SCRUM. 
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Gráfico 16 - Utilização da técnica de SPRINT 

Fonte: Próprio Autor. 

A utilização da técnica de SPRINT é uma das técnicas mais importantes do 

SCRUM, ela, como todas as técnicas do framework tem um tempo determinado e 

esse tempo é fundamental para medições futuras, somente com esse tempo que 

poderá ser mensurado o tempo gasto para desenvolvimentos futuros, conforme o 

gráfico acima é possível identificar que a utilização dessa técnica está com um 

percentual de 92.6% em relação à utilização frequentemente e muito 

frequentemente somadas. 

 

 

Gráfico 17 - Utilização da técnica de planejamento da SPRINT 

Fonte: Próprio Autor. 

Relacionado ao planejamento da Sprint, essa é uma técnica importantíssima 

para o desenvolvimento ágil de software, no planejamento da Sprint é onde serão 

entendidos todos os requisitos que devem ser desenvolvimento, onde todas as 
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dúvidas são tiradas, onde é selecionado o que o backlog do produto será feito com 

base na priorização realizada pelo product onwer, olhando para as respostas desta 

questão, pode-se notar que 93.9% das respostas foram relacionadas á utilização 

frequentemente ou muito frequentemente desta técnica, o que indica que ela é muito 

utilizada. 

 

 

Gráfico 18 - Definição do que será entregue na Sprint 

Fonte: Próprio Autor. 

A definição do escopo da Sprint é fundamental para dar o direcionamento do 

que será feito naquele determinado tempo, sem essa definição a equipe pode ficar 

perdida e até mesmo não produzir o que se espera, em relação às respostas temos 

um percentual de 93.9% dos respondentes informaram que utilizam frequentemente 

ou muito frequentemente a definição do que será entregue na Sprint. 
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Gráfico 19 - Definição de realização do escopo 

Fonte: Próprio Autor. 

 Como realizar o escopo de trabalho é uma técnica muito importante, no 

framework SCRUM, devem-se dividir as tarefas para que uma pessoa possa efetuar 

em no máximo 1 dia de trabalho, para que nos próximos eventos, por exemplo, 

reunião diária, possa se verificar o andamento deste item, e definir como o escopo 

será realizado é fundamental para isso, relacionado a pergunta 11 da pesquisa 

pode-se verificar que 96.3% dos respondentes utilizam frequentemente ou muito 

frequentemente essa definição e apenas 3.8% utiliza pouco, vale ressaltar também 

que os itens não utiliza e não apto a responder, somados chegam a um percentual 

de 0%. 

 

 

Gráfico 20 - Definição do objetivo da Sprint 

Fonte: Próprio Autor. 
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Diferentemente da questão anterior que é como irá ser realizado o escopo de 

trabalho, nesta pergunta, foi verificado se o objetivo da Sprint é definido na equipe 

de desenvolvimento, objetivo esse que é fundamental para o dono do produto, pois 

com ele, ele poderá gerenciar a expectativa das outras partes interessadas no 

desenvolvimento do trabalho, nesta questão, identificamos que 87.8% dos 

respondentes utilizam muito frequentemente ou frequentemente esta técnica. 

 

 

Gráfico 21 - Utilização de reuniões diárias 

Fonte: Próprio Autor. 

A técnica de reuniões diárias é uma técnica bem importante no framework SCRUM, 

com essa técnica, é possível verificar o progresso do andamento da Sprint, bem 

como resolver impedimentos, nesta técnica, podem-se surgir nossas oportunidades 

de melhoria no processo, relacionado à nossa pergunta, 95% dos respondentes 

utilizam muito frequentemente ou frequentemente esta técnica. 

 

 

 

 



102 

 

 

 

Gráfico 22 - Utilização da revisão da Sprint 

Fonte: Próprio Autor. 

A técnica de revisão da Sprint é uma técnica utilizada para quando algum problema 

ou até mesmo o escopo de trabalho não está muito bem entendido pela equipe de 

projeto, neste momento é necessário que todos os participantes façam uma reunião 

para poder verificar o que não está sendo entendido do escopo de trabalho, e em 

relação à nossa questão 14, pode-se verificar que 86,1% dos respondentes utilizam 

frequentemente ou muito frequentemente esta técnica. 

 

 

Gráfico 23 - Utilização da técnica de retrospectiva 

Fonte: Próprio Autor. 

A técnica de retrospectiva é uma das técnicas que visa à melhoria contínua da 

equipe, com ela, é possível verificar o que está dando certo e errado dentro do 

projeto e quais ações devem ser realizadas para a melhoria do processo de trabalho, 
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na questão 15 é identificado que 92,6% dos respondentes utilizam frequentemente 

ou muito frequentemente esta técnica. 

 

 

Gráfico 24 - Utilização da ferramenta de BACKLOG do produto 

Fonte: Próprio Autor. 

A ferramenta de backlog do produto é uma ferramenta que permite identificar o todo, 

o que realmente o projeto deve fazer para concluir do o escopo de trabalho, essa 

ferramenta permite der uma visão global do projeto e na pergunta 16, identifica-se 

que 91,5% dos respondentes utilizam frequentemente e muito frequentemente esta 

técnica e que nenhum dos 82 respondentes informaram que não utilizam essa 

técnica. Isso também é um indicador para a empresa, pois todos os projetos estão 

com seu backlog de produto visíveis para a equipe, fazendo com que todos os 

integrantes tenham a visão do todo, visam essa, que possibilita também a melhoria 

contínua do processo. 
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Gráfico 25 - Utilização da técnica de monitoração 

Fonte: Próprio Autor. 

Ligado à técnica de monitoração, pode-se ressaltar que 2.4% dos 

respondentes, não utilizam essa técnica 9.8% utilizam pouco e 87.8 utilizam 

frequentemente ou muito frequentemente essa técnica, que é uma técnica de 

controle para verificar se a Sprint está seguindo o caminho necessário para a 

conclusão de todo o escopo que foi planejado na reunião de planejamento da Sprint. 

 

 

Gráfico 26 - Utilização da ferramenta de backlog da SPRINT 

Fonte: Próprio Autor. 

Quanto ao backlog da Sprint, temos uma relação de utilização de 92.6% que 

utilizam frequentemente ou muito frequentemente essa ferramenta, essa ferramenta 

é utilizada para deixar claro o que deve ser feito na própria Sprint e também dá 

visibilidade para o time. 
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Gráfico 27 - Utilização da definição de incremento 

Fonte: Próprio Autor. 

A definição de incremento é um dos pontos fortes do framework SCRUM, 

incremento para o framework é um produto que pode ser utilizado, que também 

pode ser incrementado, mas que já está apto a ser utilizado, e na visão dos 

respondentes, 85.2% utilizam frequentemente ou muito frequentemente a definição 

de incremente, vale ressaltar que um pequeno percentual não utiliza essa definição 

1.2% e 13.6% dos respondentes utilizam pouco essa definição. 

 

 

Gráfico 28 - Utilização da definição de pronto 

Fonte: Próprio Autor. 

 A definição de pronto é tão importante quanto às questões anteriores, pronto 

para o SCRUM é finalizado, pronto para a utilização e sem bugs ou erros, em 

relação à pergunta 20 temos um percentual de 90.3% dos respondentes utilizam 

frequentemente ou muito frequentemente esta definição, e 2.4% dos respondentes 
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não utilizam essa definição, também podemos observar que 7.3% dos respondentes 

utilizam pouco a definição de pronto. 

 

5.3 CONSOLIDAÇÕES GERAIS DOS RESULTADOS 

As consolidações gerais dos resultados podem ser analisadas a partir da 

tabela abaixo. 

Tabela 6 - Percentual das questões da pesquisa 

Questões % NAR % NU % UP % UF % UMF 

Q1 1,20% 1,20% 17,10% 20,70% 59,80% 

Q2 0,00% 3,70% 13,40% 48,80% 34,10% 

Q3 0,00% 0,00% 12,20% 29,30% 58,50% 

Q4 0,00% 3,70% 11,10% 19,80% 65,40% 

Q5 0,00% 1,20% 7,40% 21,00% 70,40% 

Q6 0,00% 0,00% 4,90% 23,20% 72,00% 

Q7 1,30% 0,00% 6,30% 67,50% 25,00% 

Q8 1,20% 1,20% 4,90% 25,90% 66,70% 

Q9 0,00% 1,20% 4,90% 65,90% 28,00% 

Q10 0,00% 0,00% 6,10% 25,60% 68,30% 

Q11 0,00% 0,00% 3,80% 30,00% 66,30% 

Q12 1,20% 3,70% 7,30% 62,20% 25,60% 

Q13 0,00% 1,20% 3,70% 50,60% 44,40% 

Q14 0,00% 6,30% 7,60% 30,40% 55,70% 

Q15 0,00% 2,50% 4,90% 27,20% 65,40% 

Q16 0,00% 0,00% 8,50% 24,40% 67,10% 

Q17 0,00% 2,40% 9,80% 31,70% 56,10% 

Q18 0,00% 2,50% 5,00% 33,80% 58,80% 

Q19 0,00% 1,20% 13,60% 34,60% 50,60% 

Q20 0,00% 2,40% 7,30% 35,40% 54,90% 

            

MÉDIA 0,25% 1,72% 7,99% 35,40% 54,66% 

MEDIANA 0,00% 1,20% 7,30% 30,20% 58,65% 

DESVIO PADRÃO 0,50% 1,69% 3,74% 15,20% 15,29% 

Fonte: Próprio Autor. 
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 A tabela acima mostra os percentuais de cada questão e uma 

consolidação com a média, mediana e desvio padrão dos valores obtidos como 

respostas nos questionários. 

 

Gráfico 29 - Grau de utilização das ferramentas e técnicas 

Fonte: Próprio Autor. 

O grau de utilização das ferramentas e técnicas do framework SCRUM é 

apresentado no gráfico acima, com a escala utilizada no trabalho, onde N.A.R 
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significa Não Apto a Responder, N.U Não Utiliza, UP Utiliza Pouco, UF Utiliza 

Frequentemente, UMF Utiliza Muito Frequentemente. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

O objetivo principal deste estudo foi atendido: identificar o nível de utilização 

das ferramentas e técnicas ágeis do framework SCRUM utilizadas por profissionais 

de desenvolvimento de software de uma equipe em uma determinada empresa. Para 

essa conclusão, uma base de dados relacionados às ferramentas e técnicas do 

SCRUM fora criada, com a resposta de 82 profissionais direcionadas ao objetivo 

desta pesquisa, mas pode-se ainda, ser ampliada em várias direções e a partir de 

diferentes abordagens para aprofundamentos futuros.  

A revisão de literatura colaborou para o entendimento do assunto e podemos 

notar que cada vez mais, o assunto está sendo abordado pela academia, 

aumentando ano a ano a quantidade de publicações, com isso, mostrando bastante 

relevância ao tema e sua complexidade. Também colaborou para a criação e 

definição do questionário, pois sem as ferramentas e técnicas do framework 

SCRUM, o mesmo não se tornaria viável, sem elas, seria impossível verificar o nível 

de utilização da empresa estudada. 

Com o framework SCRUM e os trabalhos selecionados, viabilizaram a criação 

do instrumento de coleta de dados que se mostrou bastante aderente aos propósitos 

desta pesquisa, fazendo com que fosse viabilizando o grau de utilização das 

ferramentas e técnicas. O survey, construído e aplicado, baseado nas ferramentas e 

técnicas do SCRUM foram identificadas na revisão de literatura e validado por 

especialistas da área, permitiu que os objetivos específicos fossem atingidos, 

identificando e classificando as ferramentas e técnicas utilizadas no framework 

SCRUM, o grau de utilização destas ferramentas e técnicas e consolidação que 

permite identificar a real utilização do framework SCRUM.  
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É apresentado na tabela abaixo, a ordem decrescente de utilização das 

ferramentas e técnicas mais utilizadas na pesquisa realizada. Foram considerados 

os percentuais das variáveis Utiliza Frequentemente e Utiliza Muito Frequentemente 

na análise. 

Tabela 7 - Ferramentas e técnicas mais utilizadas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Também com o intuído de atender a um dos objetivos específicos que é obter 

o grau de utilização das ferramentas e técnicas estudadas de forma categorizada, 

conforme descrito no referencial teórico e na metodologia, abaixo temos uma tabela 

explicando a média das utilizações pelas três categorias propostas, transparência, 

inspeção a adaptação. 
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Tabela 8 - Consolidação dos percentuais de utilização por tipo de questão. 

 

A tabela acima pretende responder o grau de utilização das ferramentas e 

técnicas utilizadas no framework SCRUM e estudadas neste trabalho de forma 

organizada e categorizada. 

De forma consolidada e específica diretamente ligada a categorização da 

pesquisa, temos o gráfico abaixo que consolida de forma geral os pilares desta 

pesquisa. 
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Gráfico 30 - Consolidação da categorização. 

 

 

Com o gráfico acima, o trabalho finaliza os seus objetivos e fecha a 

consolidação proposta na metodologia onde categoriza o questionário em 

adaptação, inspeção e transparência que está diretamente ligado ao referencial 

teórico estudado neste trabalho. 

Baseado no que foi estudado neste trabalho, o seu conteúdo pretendeu 

responder aos objetivos propostos e sua relevância foi apurada pela empresa 

estudada onde foi possível identificar as ferramentas e técnicas mais utilizadas, bem 

como, trabalhar na multiplicação das ferramentas e técnicas menos utilizadas, o 

trabalho também teve a preocupação de atender a academia através da revisão de 

literatura com artigos e dissertações estudadas e com a metodologia abordada para 

que fosse útil para futuros pesquisados no contexto estudado. 
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6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como proposta de trabalhos futuros, pode-se considerar a possibilidade de 

estudos voltados para o framework SCRUM relacionados diretamente aos modelos 

de maturidades como o OPM3, CMMI e ISSO/IEC 15504 que foram revisadas na 

literatura deste trabalho.  

Também pode ser viabilidade a criação de um modelo de maturidade para o 

framework SCRUM, modelo este, pode poderá responder futuras questões 

relacionadas ao nível de maturidade de utilização do framework SCRUM. 

O foco da pesquisa também poderá ser ampliado, utilizando novas técnicas e 

ferramentas auxiliares ao framework SCRUM que também possam complementar e 

enriquecer a pesquisa. 
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APENDICES 

APENDICE A – ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO 

Prezado participante, a pesquisa em questão é integrante da Dissertação de 
Mestrado em sistemas de Gestão da Escola de Engenharia da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e tem por OBJETIVO identificar o grau de utilização de 
ferramentas e técnica do framework SCRUM. Desde de já, muito obrigado pela sua 
participação 

    

   1 - Qual é o seu sexo? 

(       )  Masculino 

(       )  Feminino 

   2 - Qual é a sua formação? 

(       )  a) Segundo grau 

(       )  b) Terceiro grau 

(       )  c) Terceiro grau com Pós Graduação Lato Sensu 

(       )  d) Terceiro grau com Pós Graduação Stricto Sensu 

   3 - Qual é a sua faixa etária? 

(       )  a) 18 a 19 anos 

(       )  b) 20 a 24 anos 

(       )  c) 25 a 29 anos 

(       )  d) 30 a 39 anos 

(       )  e) 40 a 49 anos 

(       )  f) 50 ou mais 

   4 - Quanto tempo trabalha com desenvolvimento de sistemas? 

(       )  a) Até 1 ano 

(       )  b) De 2 a 5 anos 

(       )  c) De 6 a 10 anos 

(       )  d) De 11 a 20 anos 

(       )  e) De 21 anos em diante 

  5 - Quanto tempo trabalha com SCRUM? 

(       )  a) Até 1 ano 

(       )  b) De 2 a 5 anos 

(       )  c) De 6 a 10 anos 

(       )  d) De 11 a 20 anos 

(       )  e) De 21 anos em diante 

Fonte: Elaboração própria. 
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EM SUA OPINIÃO, QUAL O GRAU DE 
UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS E TÉCNICAS 
QUESTIONADAS ABAIXO? 

N/A NU U UF UMF 

1. O AMBIENTE ORGANIZACIONAL QUE A 
EQUIPE ESTÁ INSERIDA TEM TRANSPARÊNCIA: 
tudo que for relevante para o projeto tem que ficar 
visível para todos do projeto, pois todos são 
responsáveis pelos resultados           

2. A EQUIPE REALIZA INSPEÇÕES PERIÓDICAS 
DE TODOS OS ARTEFATOS: a equipe SCRUM 
deve, frequentemente, realizar inspeções nos 
artefatos e verificar o progresso em direção ao 
objetivo traçado, com isso, é possível detectar 
variações indesejáveis           

3. A EQUIPE REALIZA ADAPTAÇÕES 
CONSTANTES A CADA IMPEDIMENTO: após 
identificar alguma inconsistência e ou algum ponto 
fora da curva do desenvolvimento de software, a 
equipe deve se auto ajustar o mais breve possível 
para minimizar problemas nas entregas           

4. A EQUIPE TEM A FIGURA DE UM DONO DO 
PRODUTO (PRODUCT OWNER): É o responsável 
por gerenciar o escopo do projeto, que no Framework 
SCRUM é conhecido como Backlog do Produto           

5. A EQUIPE TEM A DEFINIÇÃO CLARA DO QUE 
É EQUIPE DE PROJETO: Consiste nos profissionais 
que realizam o trabalho do projeto de forma usável e 
que possa ser incrementada ao final de casa Sprint 
de desenvolvimento           

6. A EQUIPE TEM A FIGURA DE UM SCRUM 
MASTER: O Scrum Master como o nome já diz é a 
pessoa que teoricamente tem o maior conhecimento 
do SCRUM dentro da equipe e sua responsabilidade 
é fazer com que o framework SCRUM seja 
compreendido e utilizado pela equipe de 
desenvolvimento           

7. A EQUIPE UTILIZA OS EVENTOS DO SCRUM: 
Para minimizar a quantidade de reuniões, eventos 
são criados para se ter uma rotina no dia-a-dia do 
desenvolvimento           

8. A EQUIPE UTILIZA A TÉCNICA DE SPRINT: 
Sprint é um determinado período de tempo, que dura 
em torno de um mês ou menos, esse tempo deve ser 
o bastante para se entregar um produto final 
funcional que possa ser validado pelo Product Owner.           
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9. A EQUIPE UTILIZA A TÉCNICA DE 
PLANEJAMENTO DA SPRINT: Nesta reunião é 
planejado e detalhado todo o escopo de trabalho da 
Sprint, toda a equipe de desenvolvimento deve 
participar dessa reunião para que não haja dúvidas 
em relação ao escopo definido para o 
desenvolvimento da Sprint.           

10. A EQUIPE DEFINE O QUE SERÁ ENTREGUE 
NA SPRINT: equipe determina o que será entregue 
do escopo conforme a priorização realizada           

11. A EQUIPE DEFINE COMO SERÁ REALIZADO 
O ESCOPO DE TRABALHO: os itens de trabalhos 
sejam decompostos a no máximo um dia de trabalho           

12. A EQUIPE DEFINE QUAL SERÁ O OBJETIVO 
DA SPRINT: A Equipe de Desenvolvimento já tem o 
objetivo da Sprint em mente, com isso irá realizar o 
escopo de trabalho para que se possa atender a esse 
Objetivo           

13. A EQUIPE UTILIZA A TÉCNICA DE REUNIÕES 
DIÁRIAS: Reunião diária é um evento time-box que 
deve durar no máximo 15 minutos, esse evento é 
para que seja efetuado o planejamento das próximas 
24horas.           

14. A EQUIPE UTILIZA A TÉCNIA DE REVISÃO DA 
SPRINT: A Reunião de Revisão da Sprint não deve 
demorar mais que 4 horas, ela serve para mostrar de 
forma informal o que foi feito no decorrer da Sprint           

15. A EQUIPE UTILIZA A TÉCNICA DE 
RETROSPECTIVA: é um dos eventos mais 
importantes eventos para a equipe de 
desenvolvimento, pois proporciona a possibilidade de 
auto inspeção, neste momento, cada membro da 
equipe detalha o que gostaria que continuasse 
ocorrendo durante a próxima Sprint           

16. A EQUIPE UTILIZA A FERRAMENTA DE 
BACKLOG DO PRODUTO: O Backlog do produto é 
de forma geral o escopo do trabalho que deverá ser 
realizado           

17. A EQUIPE UTILIZA A TÉCNICA DE 
MONITORAÇÃO: tanto o progresso ao caminho do 
objetivo geral, quando os objetivos específicos da 
Sprint são monitorados a qualquer momento           

18. A EQUIPE UTILIZA A FERRAMENTA DE 
BACKLOG DA SPRINT: o backlog da Sprint só 
contempla o que será feito na Sprint           

19. A EQUIPE UTILIZA A DEFINIÇÃO DE 
INCREMENTO: é tudo aquilo que foi entregue do 
backlog do produto durante a Sprint atual e ao longo           
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das Sprints anteriores 

20 A EQUIPE UTILIZA A DEFINIÇÃO DE PRONTO: 
todas as necessidades solicitadas foram atingidas e 
os critérios de aceitação foram satisfatórios           

Fonte: Elaboração própria. 

 



 

 

APÊNDICE B– GLOSSÁRIO 

 PMBOK - Termo abrangente que descreve a soma dos conhecimentos 

intrínsecos à profissão de Gerenciamento de Projetos. Como em outras 

profissões, tais como Direito, Medicina e Contabilidade, o corpo de 

conhecimentos pertence aos que o praticam e aos acadêmicos que o aplicam 

e o aprimoram. O PMBOK completo engloba o conhecimento de práticas 

comprovadas e tradicionais que são amplamente aplicadas, bem como o 

conhecimento de práticas inovadoras e avançadas que apresentam um uso 

mais restrito. 

 SCRUM - Scrum é um framework usado para a gestão dinâmica de projetos, 

sendo muitas vezes aplicada para o desenvolvimento ágil de um software. 

 CMMI - é um modelo de referência que contém práticas (Genéricas ou 

Específicas) necessárias à maturidade em disciplinas específicas de 

desenvolvimento de software, foi desenvolvido pelo SEI (Software 

Engineering Institute) da Universidade Carnegie Mellon, o CMMI é uma 

evolução do CMM e procura estabelecer um modelo único para o processo de 

melhoria corporativo, integrando diferentes modelos e disciplinas. 

 NAR - Não Apto a Responder. 

 NU - Não Utiliza. 

 UP - Utiliza Parcialmente. 

 UF - Utiliza Frequentemente. 

 UMF - Utiliza Muito Frequentemente. 
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