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Resumo: No atual mercado as metodologias ágeis tem se destacado e despertado o interesse das empresas, pois 

além da entrega de um software de qualidade, com seus requisitos desenvolvidos, o cumprimento do cronograma 

é uma tarefa muito importante. Tendo em vista melhorias evidente, na produtividade, esse trabalho realizou um 

estudo sobre essas metodologias através de uma comparação entre os processos de criação, manutenção e 

atualização de software. Fora utilizada uma empresa como estudo de caso para estudar duas metodologias ágeis: 

Scrum e Xp. Com isso esperasse que o estudo contribua para a adoção de um padrão de desenvolvimento e possa 

satisfazer às necessidades e trazer benefícios a empresa em questão. 

 

Palavras-chave:  Metodologias ágeis. Desenvolvimento de software. Scrum. Xp. 

 

Abstract: In today's market, agile methodologies have stood out and aroused the interest of companies, as well as 

delivering quality software, with its developed requirements, meeting the schedule is a very important task. 

Considering obvious improvements in productivity, this work carried out a study on these methodologies through 

a comparison between the software creation, maintenance and updating processes. A company was used as a case 

study to study two agile methodologies: Scrum and Xp. With that I hoped that the study would contribute to the 

adoption of a pattern of development and could satisfy the needs and bring benefits to the company in question. 
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1. INTRODUÇÃO 

Presentemente a empresa está cada vez mais condicionada da indústria do software e 

com isso, problemas pertinentes ao processo de desenvolvimento de software permanecem mais 

evidentes. Dentre os problemas podem se destacar o alto preço de implementação, alta 

complexidade, falta de manutenção, sem contar com a diferença entre as necessidades do 

usuário final e o produto elaborado. 

   Segundo Barcelar (2015), na década de 70 aconteceu a crise do Software, os integrantes 

de desenvolvimento de Software sempre lidaram com as dificuldades na elaboração de seus 

softwares. Processo de desenvolvimento do software pode ser bastante alterado, com o 

aparecimento de novos requisitos por parte do cliente, assim é necessário modificações no 

software e na documentação. Depois desta crise empresas começaram a utilizar métodos para 
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desenvolver softwares, gerando assim documentação para acompanhar o processo do software, 

melhorando o entendimento do produto para o cliente e para a empresa. 

   Com o nascimento de novas metodologias de desenvolvimento de Software fez com que 

ocorresse a separação das Metodologias em dois fundamentais grupos, as Metodologias 

Tradicionais, focadas no Projeto, criando documentos para conduzir o processo de 

desenvolvimento e as Metodologias Ágeis, fundamentadas no código, utilizando menos 

documentação e adotando processos mais compactos.  

   Segundo Mainart (2010), as metodologias tradicionais, conhecidas como rigorosas, 

pesadas ou orientadas a planejamento, são as mais usadas em casos onde os requisitos do 

sistema são duráveis e os requisitos futuros são previsíveis. Com a atualização das 

metodologias, abordagem ágil tem mostrado bons resultados com seu desenvolvimento 

fundamentado em código e sua facilidade em adaptar-se às alterações de requisitos. Portanto 

vários desenvolvedores tem aderido a este paradigma do uso de metodologias ágeis. 

   Por haver necessidade de modificações dos softwares e em suas documentações e 

requisitarem bastante tempo, sugiram metodologias de gerenciamento de projetos que são 

conhecidas como métodos ágeis, Pressman (2011) foram as quais priorizam o desenvolvimento 

de códigos de aplicações, como as metodologias Extreme Programming (XP) e Scrum. Estes 

métodos também prezam pela qualidade do Software, procuram da ênfase principalmente na 

parte de códigos, sendo que as alterações necessárias não devem acarretar em muito tempo 

gasto. 

   A não utilização de uma metodologia para criação, manutenção e atualização de 

softwares, podem ocasionar desperdício no tempo de desenvolvimento, bem como problemas 

na manutenção de seus produtos muito embora os mesmo sejam aceitos no mercado. 

Atualmente não adota uma metodologia específica para criação dos mesmos. 

   Assim, este presente artigo está dividido em etapas, iniciando com um levantamento 

bibliográfico sobre a engenharia de software, metodologias tradicionais usadas e a atualização 

destas metodologias para metodologias ágeis, sendo dividida em duas partes, metodologia ágil 

Scrum. Em seguida foram analisadas duas metodologias e fora feito um estudo de caso na 

empresa, aplicação de questionário, resultados da pesquisas e gráficos comparativos.  
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2. ENGENHARIA DE SOFTWARE  

 A Engenharia de Software é uma área de conhecimento da informática voltada para a 

especialização, desenvolvimento e manutenção de sistemas de software juntando tecnologias e 

métodos da Ciência da Computação, Gerência de Projetos, objetivando organização, 

produtividade e qualidade. Segundo Pressman (2011), final da década de 60 a angústia de 

grupos de desenvolvimento de software ficou conhecida como a Crise do Software. Com 

necessidade solucionar os problemas, como softwares mal planejados fazendo a baixa 

qualidade do produto, prazos extrapolados, a falta de documentação dificultando a manutenção 

dos mesmos. Surgiu então a engenharia de software como ajuda, para organização, 

uniformização de procedimentos e técnicas de desenvolvimento de software gestão como forma 

de aprimorar o que existia.  

 De acordo com a Figura1, Etapas de Engenharia de Software. A engenharia de software 

é uma tecnologia dividida em camadas. Tendo a base como foco na qualidade; processo; 

métodos e ferramentas. A engenharia de software está intensamente unida com a noção a 

qualidade.  

Figura 1 – Etapas de Engenharia de Software 

 

Fonte: Pressman (2011). 

 

   A parte principal que apoia a engenharia de software é o foco na qualidade. A base 

incluir a camada de processos na qual é a que determina a metodologia ser utilizada e decide 

que o software seja entregue no prazo, o processo também é o apoio para o controle do 

gerenciamento de projetos de software, permite aplicar métodos específicos, lançar diferentes 

produtos como modelos, documentos, garantia da qualidade e dirigir modificações de forma 

adequada. Em seguida como mostra a Figura 1, é composta pelos métodos da engenharia de 

software, são estes que fornecem os elementos técnicos para desenvolvimento do software e 

baseiam-se em um conjunto de princípios fundamentais que conduzem cada área da tecnologia 

e incluem atividades de modelagem e outras técnicas. E por fim as ferramentas da engenharia 
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de software que ministram suporte automatizado para o processo e para os métodos. 

  A engenharia de software é uma especialidade da engenharia que engloba todos os 

processos de um software desde ao estado inicial, à validação e manutenção dos mesmos Que 

são chamadas de processos de softwares, equipes de desenvolvimento de software usam para 

se obter um produto de software. Existem em quatro partes estruturais comuns a todos os 

processos de software: especificação do software; desenvolvimento do software; validação e 

evolução do software (PRESSMAN, 2011).  Como apoio para o processo de software, existem 

algumas metodologias como representações desses processos, dentre elas metodologias 

tradicionais e ágeis.  

   A engenharia de software procura realizar a produção da documentação formal do 

produto, do processo, dos critérios de qualidade e dos manuais de usuários finais. Afim de ter 

sucesso em seus projetos foram criadas as metodologias tradicionais para assim terem 

organização na elaboração dos mesmos.  

 

2.1 Metodologias Tradicionais 

   Conhecidas também como “pesadas”, as metodologias tradicionais são divididas em 

partes bem marcantes, que englobam as atividades do processo como Análise, Modelagem, 

Desenvolvimento e Testes. A cada fase finalizada gera um documento, protótipo do software 

ou uma versão do sistema (MAINART, 2010). Este tipo de metodologia permite a opção entre 

vários tipos de ciclo de desenvolvimento, como exemplos cascata e espiral. Essa arquitetura é 

focado na reutilização, reduzindo a quantidade de trabalho excessiva, aumentando assim 

crescimento da produtividade. 

   Modelos de Processos de Softwares foram elaborados para tornar a atividade de 

desenvolvimento de software menos caótica e visam organizar o desenvolvimento utilizando 

técnicas e métodos (SOMMERVILLE, 2011). Independente do projeto a ser desenvolvido os 

modelos de processos de software seguem um ciclo determinado onde existem quatro fases 

distintas que caracterizarão o projeto. A principal fase é a situação atual que define o ambiente, 

a definição do problema indica o problema específico a ser resolvido, o desenvolvimento 

técnico resolve o problema de maneira que atenda as obrigações, e por último a conexão da 

solução entrega a solução ao cliente.  

   Essas quatro etapas formam uma sessão, dentro de cada uma dessas fases, existe outro 

ciclo com um problema em escala menor, e assim sucessivamente. Essa recursividade apronta 
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em níveis racionais, quando uma solução ao problema é definido. Descrevendo abaixo uns dos 

modelos utilizados da metodologia tradicional. 

 

 2.2 Modelo Cascata e Espiral   

   O modelo Cascata ou modelo clássico fora um dos primeiros modelos elaborados para 

diminuir problemas na construção dos softwares. Segundo Sommerville (2011), o modelo 

cascata deve ser planejado, para que ocorra êxito na maioria das fases do processo. Os principais 

estágios para esse desenvolvimento tem se início pela análise e levantamento dos requisitos; 

projeto de sistemas e de softwares; implementação e teste de unidades; integração e teste de 

sistemas e manutenção.     

   O modelo cascata é dividido em etapas pré-definidas, como está representado na Figura 

2. A primeira etapa é a Comunicação, aonde acontece análise do sistema onde o programa será 

desenvolvido, na Análise os requisitos do software são levantados e decididos; Posteriormente 

acontece o planejamento que acontece a representação dos requisitos, é subdividido em quatro 

atributos: Estrutura de Dados, Arquitetura de Software, Caracterizações das Interfaces e 

Detalhes Procedimentais; Na terceira etapa  a implementação, é que traduz os requisitos das 

etapas anteriores em linguagem de máquina; após acontece a verificação aonde identificam se 

as funcionalidades desenvolvidas estão funcionando perfeitamente e por último a manutenção 

que ajusta os erros encontrados após a entrega para o cliente, implementando progressos ao 

produto – sugerindo em um novo ciclo de desenvolvimento.  

Figura 2 – Estrutura Modelo Cascata 

 

Fonte: Adaptado de Pressman (2011) 

 

   O modelo possui algumas vantagens como, torna o processo de desenvolvimento 

estruturado; Suas etapas são de ordem sequencial, cada fase deve está terminada antes de dar 

início a fase seguinte; Todas as fases do modelo devem seguir a ordem certa. Mesmo sendo 

bastante utilizado o modelo cascata existem algumas dificuldades, como: não mostra um 

feedback(retorno) entre as etapas e não permite atualização ou redefinição de suas fases 
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anteriores; não lida com modificações nos requisitos; não permite a reutilização; se acontecer 

um demora todo o processo é afetado; o comprador só visualiza o produto de software em sua 

etapa final de desenvolvimento. 

   O Modelo Espiral é um exemplo evolucionário de processo de software que acerta a 

natureza iterativa da prototipagem com os aparências controladas e metódicos do modelo 

cascata. Ao invés de representar o processo de software como uma série de atividades, o 

processo é representado como uma espiral (SOMMERVILLE,2011). Este modelo utiliza uma 

abordagem cíclica no desenvolvimento do sistema. O modelo espiral aceita acrescentar novos 

requisitos durante o fluxo do processo, tem se maior visibilidade fazendo com que o cliente 

avalie melhor os dados podendo assim altera-los. Entretanto essa flexibilidade requer uma 

equipe capacitada para que sua estrutura continue só lida a cada iteração entregue. 

Figura 3 – Modelo Espiral

 

Fonte: Pressman (2011). 

 

   Conforme a Figura 3, a cada loop da espiral é dividido em quatro partes: elaboração dos 

objetivos de processo e produto; avaliação das alternativas em relação aos objetivos; definição 

do produto e dos processos e planejamento do próximo ciclo. A cada volta na espiral representa 

uma fase do processo de software.  Não possui fases fixas como especificação ou projeto. Os 

riscos são analisados explicitamente e solucionados no decorrer do processo.  

   Hoje, muitas empresas desistiram desses modelos em determinados trabalhos, e buscam 

trabalhar com metodologias de alta qualidade nos projetos e diminua o desperdício de tempo 

gasto na elaboração dos mesmos, trabalhando assim com as metodologias ágeis. 
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2.3  Metodologia Ágeis  

   As metodologias ágeis de gestão e planejamento se adaptaram de determinadas 

conceitos comuns do manifesto de desenvolvimento ágil de software, e usam alguns de seus 

fundamentos como apoio, como: focalizar em interações e pessoas mais do que nos processos, 

e apreciar o auxílio constante mais do que um projeto engessado. A principal qualidade das 

metodologias ágeis de gestão é que as tarefas são finalizadas em pequenos ciclos que podem 

ser revistos e concretizados em diferentes ordens. 

   As Metodologias Ágeis ficou conhecida no século XX, após um grupo de conhecedores, 

em desenvolver de software, reuniram-se para partilhar experiências. Depois de algum tempo 

de pesquisa, esses especialistas divulgaram um manifesto. (SOMMERVILLE,2011). Esse 

manifesto destacava quatro valores principais: Indivíduos e iterações mais que artifícios e 

ferramentas; Software funcional mais que documentação detalhada; Cooperação do Cliente 

mais que negócio de contratos; Responder às modificações mais que abraçar um plano.  

   Os métodos ágeis aumentaram com o propósito de diminuir os pontos fracos autênticos 

e percebíveis da engenharia de software convencional. Na escolha de uma metodologia a ser 

usada é de grande importância, deve ser elaborada com base no projeto e do sistema a ser 

elaborado, dos métodos a serem usados e dos controles e artigos intermediários desejados.  

Mesmo oferecendo benefícios importantes o desenvolvimento ágil não é indicado a todos os 

projetos, produtos e situações. (PRESSMAN,2011). Abaixo duas das mais importantes 

metodologias ágeis. Que procuram atender os problemas de seus clientes, procurando satisfação 

e qualidade no projetos desenvolvidos. 

 

2.3.1 Metodologia XP 

   Segundo Pressman (2011), XP (Extreme Programming) é o processo ágil mais utilizado. 

Organizada em quatro atividades metodológicas, planejamento, projeto, codificação e testes, a 

XP sugere um número de técnicas poderosas e inovadoras que possibilitam a uma equipe ágil 

criar versões de software frequentemente, proporcionando recurso e funcionalidades 

estabelecidas anteriormente, e então priorizando os envolvidos. 

   Estas quatro atividades metodológicas no processo de desenvolvimento são de suma 

importância para o desenvolvimento em si do produto, que são: O Planejamento, consiste na 

comunicação com o cliente e importante para que haja o planejamento da criação do software, 

procurando sanar todas as dúvidas na hora de sua elaboração. O Projeto, significa um projeto 

simples para que o cliente exponha o prazo que deseja e avalie os custos. Codificação, significa 
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que parte da codificação sempre deve está clara e breve. Utilizando comentários expectativas 

dentro da codificação. Por fim, Testes que são necessários para eliminar possíveis falhas que 

venham a possuir no final do software. 

   Além destas atividades metodológicas, Extreme Programming é uma especialidade de 

desenvolvimento de software baseada em valores tais como, simplicidade, que consiste em 

criação de códigos simples, excluindo os que tem funções desnecessárias; comunicação, 

procura manter o contato pessoal entre cliente e desenvolvedor evitando contatos por meios 

tecnológicos (telefones, e-mails); realimentação, são necessários constantes feedbacks, testes 

contínuos podem apontas erros tanto do módulo a ser implementado como deste integrado ao 

software.  E coragem, ter entusiasmo para seguir os três valores. Alguns tem a facilidade de se 

comunicar. Tentar modificar o programa sempre que tiver a possibilidade para tal. Está 

preparado para cobrar e receber os feedbacks do cliente. (SOUSA, 2014).   

   Segundo Hirama (2012), O XP proporciona um série de propriedades que refletem no 

princípio dos métodos ágeis: o planejamento incremental, pequenos releases (Lançamentos), 

projeto simples, desenvolvimento de teste antes do código, refatoração do código, programação 

em pares, propriedade coletiva; integração contínua, ritmo sustentável de trabalho e cliente no 

local em tempo integral. 

Figura 4 – Práticas da XP 

 

Fonte: Adaptado, Hirama (2012). 

 

   Como mostra a Figura 4, As práticas do XP são bem definidas: o cliente presente, na 

XP é fundamental, mesmo fornecendo informações de forma rápida, admitem adquirir o 

máximo de valores do projeto, é essencial sua participação ativamente no processo de 

desenvolvimento; o jogo de planejamento, tem como o objetivo que o cliente priorize o que é 

de suma importância para ele no momento, apresentando de forma precisa as funcionalidades 

que deseja no sistema; as pequenas versões requer que sejam mostradas constantemente com 
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novas funcionalidades, deixando assim o cliente confiante com o projeto; o projeto simples,  

quanto mais claro for o sistema, mais  rapidamente o mesmo poderá ser ajustado à mudanças.  

   Conforme ainda na Figura 4, O ritmo sustentável também compõe a prática do XP, que 

não se torna abusiva o trabalho do componentes, respeitando seus limites e necessidades 

individuais; A posse coletiva, garante que todos os desenvolvedores podem ter acesso a todas 

as partes do código, podendo realizar alterações quando necessário; A programação em pares, 

requer que dois programadores de forma conjunta, utilizam o mesmo computador para que 

ocorra determinadas funcionalidades, procurando assim diminuir os riscos de erros no sistema; 

O padrão de codificação, é essencial para garantir uma manutenção rápida do software; O 

desenvolvimento orientado a testes, forma uma massa de teste, podendo ser utilizada a qualquer 

momento para a validação do sistema; A refratoração consiste em preparar o código fonte de 

um software, melhorando a qualidade e facilitando o processo de manutenção; e por fim ainda 

mostrado na Figura 4, possui a integração contínua, que após terminar determinada função, o 

programador deve integra-lo ao projeto principal. Sendo feito vários vezes ao dia, procurando 

a sincronização das atividades individuais.  O XP não é indicado para desenvolver softwares 

robustos e de grande volume ou críticos, sendo usados ultimamente para ambientes web e 

projetos de pequeno porte. 

 

2.3.2 Metodologia SCRUM 

   O Scrum destaca o uso de um conjunto de padrões de software que se mostra efetivo 

para projetos com cronogramas apertados, requisitos mutáveis e aspectos críticos de negócio. 

Cada processo padrão define um conjunto de tarefas de desenvolvimento e permite a equipe 

Scrum construir um processo que se adapta as necessidades do projeto. Segundo Sousa, (2014), 

Scrum sendo um procedimento de desenvolvimento ágil de softwares para gerenciamento de 

projetos e desenvolvimentos de sistemas. São usados para projetos robustos onde é impossível 

prognosticar tudo o que se pode ocorrer.  

   De acordo com a Figura 5, o Scrum possui papéis e fases bem definidas. Um dos 

principais conceitos e artefatos utilizados dentro do processo de desenvolvimento Scrum: 

Produto Backlog, são Os requisitos (funcionais e não funcionais), em cada item tem um valor 

de negócio associado, podendo ter o retorno do projeto e o que torna prioridade; Sprint, nas 

atividades metodológica ocorrem tarefas a realizar dentro de um padrão do processo. Cada 

Sprint é recomendando que dure entre duas a quatro semanas; Sprint Backlog, são selecionados 

para Sprint um conjunto de itens do backlog do produto. Sendo também a previsão do time de 
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desenvolvimento sobre qual funcionalidade permanecerá no associado acréscimo e sobre os 

afazeres necessários para entregar essa funcionalidade.  

Figura 5 – Modelo de Ciclo Scrum 

 

Fonte: Scrum (2014). 

Desenvolvido por Schwaber (2009) O Scrum possui papeis e responsabilidade. Um dos 

principais papeis implementados pelo mesmo são: Product Owner; ScrumMaster e Team 

Members. Product Owner: “Dono do produto”, este que verifica a importância de todos no 

projeto, o mesmo que sabe o que irá gerar retorno ao projeto; ScrumMaster: Garante que as 

práticas do Scrum seja eficaz. Confere se o time está bem-sucedido, participa de todas reuniões 

e exclui os que podem atrapalhar o processo do projeto. Team Members: São responsáveis pelo 

sucesso da interação e portanto pelo projeto como um todo. Os mesmo desenvolvem as 

funcionalidades do produto. 

3 ESTUDO DE CASO: EMPRESA NSC SISTEMAS LTDA 

   A empresa NSC fora o objeto de estudo sobre o uso de metodologias ágeis, após análise 

fora aplicado então um questionário que encontra-se no Anexo A, sendo também observado a 

empresa, para no fim ser avaliada e dadas sugestões.  

   A empresa, atua no mercado de tecnologia desde outubro dos anos 2000. Tem como 

princípio a utilização de recursos tecnológicos de última geração na produção de seus sistemas, 

sempre procurando manter um diferencial de qualidade destacada na administração de seus 

negócios. É formada por uma equipe de profissionais qualificada na prática de desenvolvimento 

de softwares, consultoria e suporte. Com profissionais de larga experiência na área da 

tecnologia da informação aplicada à gestão empresarial, financias, administração comercial e 

industrial.  
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   Para a prestações de serviços a empresa NSC possui duas equipes uma de suporte e 

outra de programação. A equipe de suporte é composta por quarto integrantes contando com 

supervisor do grupo, para resolver problemas do cliente, o atendimento do suporte acontece via 

remoto ou presencial. Na equipe de programadores são seis integrantes com o supervisor, este 

grupo criado para solucionar as pendências que o suporte não consegue resolver, como a 

alterações do sistema, erros do sistemas e caso o cliente solicitar alteração do mesmo. Os 

supervisores de ambos os grupos conseguem saber tudo que se acontece para isso realizam 

reuniões para que debatem e cheguem a melhor conclusão de como resolver as solicitações dos 

clientes, cumprindo metas e prazos.  

Para implantação do sistema o cliente solicita o que deseja, a empresa NSC o implanta 

e de já, já recebe o feedback, para que assim procurem melhor satisfação ao cliente, o método 

utilizado começa do mais simples sistema que de acordo com a necessidade são implantados 

módulos. 

   A empresa Nsc predispõe de vários módulos mesmo os quais são: Nsc Ômega, Nsc 

Transportadora, NSC Cerealista, NSC Bar, NSC Pizzaria e NSC Fazenda. Estes mesmos são 

utilizados como base de desenvolvimento de novas solicitações e existem duas equipes (suporte 

e programadores) que trabalham em conjunto para atender a demanda. Por fim a empresa presa 

a satisfação do cliente, procurando sempre um bom atendimento.  

 

4 RESULTADOS DA PESQUISA 

   O questionário aplicado contém dezenove perguntas e fora respondido por 50% das 

equipes dos setores de suporte, desenvolvimento e administrativo. O mesmo aconteceu nos dias 

14 e 24 de setembro de 2016. Através de questionário (anexo A), entrevistas (abertas) e análises, 

A empresa se adequada a alguma metodologia ágil, que será exemplificada no decorrer dos 

resultados da pesquisa.  

   A duas primeiras perguntas do questionário os integrantes responderam com 

unanimidade que a empresa é dividida em setores e que cada setor possui um supervisor. Com 

estas respostas dar-se início então a pesquisa, para que tenha o resultado de qual metodologia 

ágil a empresa se adapta mais. 

   Como mostra o Gráfico 1, a NSC realiza reuniões, semanalmente para que assim possa 

ter um controle do que terá que ser alcançado, provando assim que a empresa possui uma 

organização assim dando início aos seus devidos trabalhos. Outra questão também respondida 

pelos membros da empresa, se a mesma realiza as devidas reuniões durante o processo de 
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elaboração do sistema, todas as respostas foram positivas, começando a deixar mais simples 

algumas ideias de qual metodologia melhor adotar.  

Gráfico 1: Estrutura interna da empresa

 

Fonte: Próprio autor (2016) 

   Verifica-se que mais da metade dos respondentes, garantem que o cliente participa de 

alguma reunião, como mostra o Gráfico 2. Sendo correspondente a pergunta anterior o Gráfico 

3 mostra que os clientes normalmente participam de reuniões na hora da entrega do produto 

marcando os 60% do gráfico e 40% não responderam.  

Gráfico 2 e 3: Processo desenvolvimento do Software 

 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

    

  No Gráfico 4, visualiza-se que as equipes de programadores trabalham em grupo, como 

mostra no respectivo gráfico que 80% dos respondentes, marcaram que suas equipes de 

programação trabalho em grupo, 20% assinalaram que o trabalho de desenvolvedores é 

realizado individualmente e 0% marcou em dupla, deixando assim um melhor entendimento de 

como se trabalham na área de desenvolvimento da empresa NSC.  O Gráfico 5 mostra que como 
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a empresa trabalha em grupos na área de desenvolvimento, essa respectiva área possui 

supervisores.  

Gráfico 4 e 5: Processo desenvolvimento do Software 

 

Fonte: Próprio autor (2016) 

    

  Após o desenvolvimento e entrega do software, os membros da empresa que 

participaram das respostas do questionário, garantem que ocorre manutenção do software 

quando entregue, como mostra no Gráfico 6, que 100% dos respondentes responderam positivo. 

Havendo essa manutenção caracteriza - se como uma vantagem para a empresa. Garantindo 

assim credibilidade e sucesso em suas vendas dos produtos quando solicitado. 

Gráfico 6: Processo desenvolvimento do Software

 

Fonte: Próprio autor (2016) 

    

   As demais perguntas do questionário, serviram de grande importância para a conclusão 

da análise de qual metodologia a empresa NSC possa adotar. Com perguntas bem especificas 

como, se existe padronização de códigos, com o respondentes respondendo todos os 5, que 

utilizam sim uma padronização dos mesmos. De todos os participantes, os 5 responderam o 
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questionário, ajudando de tal modo a chegar em uma breve análise de como a empresa se 

comporta no meio de desenvolvimento de software. 

 

            XP       SCRUM 

     S               N     S              N    

Codificação em pares              X   

Sistema sustentável               X   

Reuniões periódicas                     X 

Código padrão X   

Design simples X   

Feedback com o cliente   X 

Entrega de software por 

módulos 

 

Prazos na entrega dos 

módulos 

 

Os setores possui 

Supervisores 

  X 

 

X 

 

X 

    

                                                                   
Tabela 1: Práticas XP e SCRUM, baseada na empresa NSC 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

   Conforme a Tabela 1, a empresa NSC utiliza algumas práticas das metodologias ágeis 

Xp e Scrum, e por utilizar a maior parte das práticas como, realizar reuniões, garantir um 

feedback com o cliente, entrega do sistema por módulos e estes módulos possuir prazos para a 

entrega e as equipes serem divididas por setores. A empresa NSC está mais adequada a se 

adaptar a metodologia Scrum. Então para adoção desta metodologia segue abaixo sugestões 

para a empresa.  
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4 SUGESTÕES PARA A ADOÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

 
   O comércio de desenvolvimento de sistemas está cada vez mais solicitando por 

respostas rápidas, a entrega de software precisa viabilizar a liberação de produtos trabalhando 

de maneira cada vez mais rápido e com índices de qualidade altíssimos. Para uma boa 

montagem de estratégia de implementação a empresa poderá seguir alguns principais passos 

para a implantação da metodologia SCRUM. 

   Escolha quem poderá ser o Product Owner, este será o ponto central do projeto ágil e é 

quem exerce a liderança sobre o produto a ser desenvolvido. Ele é quem diz o que precisa e o 

que não precisa ser feito em relação ao produto que está sendo desenvolvido. Este é um dos três 

papeis que consiste uma equipe Scrum clássica.  

   Selecione uma equipe, a mesma precisa ter todas as habilidades necessárias para pegar 

a visão do Product Owner e transforma-las em realidade. A motivação desta equipe deve ser 

constante, pois grande parte da responsabilidade de construir o produto final é deles.  

   Escolha um Scrum Master, Este que vai orientar o restante da equipe em relação à 

estrutura de processos do Scrum, além de ajudar a eliminar qualquer obstáculo que os esteja 

deixando mais lentos ou que impeça o progresso das atividades. Só terá sucesso em um Scrum 

com um Scrum Master, que procura ser um líder servidor.  

   Crie e Priorize um Product Backlog. O Product backlog é uma lista detalhada de tudo o 

que precisa ser realizado para transformar a visão do produto em realidade. Essa lista evolui ao 

longo do desenvolvimento do produto, ela é o mapa do projeto que leva para o seu objetivo 

principal. O segredo para atender integralmente a necessidade do cliente é um backlog bem 

estruturado. Para que se ganhe em produtividade o mais importante é a atuação do Product 

Owner priorizando seus respectivos itens. Ele é o único responsável por tudo o que acontece 

nesta lista, ele deve consultar todos os stakeholders, e a equipe para se certificar de que elas 

representam tanto o que as pessoas querem, como também o que precisa ser devidamente 

construído. 

   Elabore as estimativas do Product Baclog. É imperativo que a equipe do projeto, que 

são os responsáveis por concluir cada um dos itens do backlog, possam elaborar as estimativas 

de cada um dos itens da lista. A equipe deve inserir o respectivo esforço para cada um dos itens 

do backlog. Isso é essencial para se determinar a produtividade ou velocidade do projeto. Outro 

aspecto importante é determinar se cada item do backlog é factível, se existem informações 

suficientes para concluí-los, se está no tamanho suficiente para ser estimado e etc. 
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   Realize o planejamento do Sprint. Esta é a primeira das reuniões do Scrum. A Equipe, 

o Scrum Master e o Product Owner se reúnem para planejar o Sprint, que sempre tem um uma 

duração recomendada menor do que um mês. Para cada Sprint é definido um Sprint Backlog, 

que é o alvo principal que deve ser realizado dentro do tempo determinado para aquele Sprint. 

Cada papel no Scrum tem uma responsabilidade bem definida durante o Sprint Planning ou 

Planejamento do Sprint: As equipes olham para as tarefas no topo do Backlog e estimam o 

quanto podem fazer naquele Sprint. Se a equipe já está trabalhando a alguns Sprint, ela deve 

pegar tarefas que totalizem o mesmo número de pontos do Sprint anterior. O Product Owner 

deve se certificar que todos entendam visão do projeto. Além disso, durante esta reunião todos 

devem concordar com o Objetivo do Sprint. 

   Tenha Scrum Diário (Daily Scrum). Todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local, 

durante não mais que 15 minutos, a equipe e o Scrum Master se reúnem para responder a 3 

perguntas, apenas: O que você fez ontem para ajudar a equipe para concluir o objetivo do 

Sprint? O que você vai fazer hoje para ajudar a equipe para concluir o objetivo do Sprint? Existe 

algum impedimento para a equipe concluir o objetivo do Sprint?  Essa reunião serve para a 

equipe inteira saber exatamente em que ponto estão no Sprint. Há informações que são geradas 

por tais perguntas: Todas as tarefas serão concluídas a tempo? Existem oportunidade para 

ajudar os outros membros da equipe a superarem os obstáculos? Não há designação de tarefas 

para os membros do time, eles se auto gerenciam, são autônomos e responsáveis pelo 

andamento das tarefas. O Scrum Master é o responsável por resolver qualquer obstáculo ou 

impedimento para o progresso da equipe.  

   Sprint Review ou Demonstração do Produto. Esta é uma reunião aberta na qual a equipe 

demonstra o que conseguiu colocar na coluna Feito. Qualquer pessoa pode participar, não 

apenas o Product Owner, o Scrum Master e a equipe, mas também os stakeholders, os gestores, 

os cliente e qualquer outra pessoa interessada. A equipe só deve apresentar o que está 

definitivamente feito, ou seja, o que está total e completamente concluído e pode ser entregue 

sem qualquer trabalho adicional. 

   Realize as retrospectivas dos Sprints. Onde determina o comportamento da Sprint 

através de uma avaliação do que aconteceu durante esta iteração, proporcionando assim uma 

lista de lições aprendidas. É um ótimo processo de feedback.  

   A empresa deverá certificar que todo projeto elaborado está sendo entregue em forma 

de alta qualidade. Com prazos não demorados pois a Scrum presa a rapidez sem retirar a 

qualidade do produto.  
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5 CONCLUSÃO 

   A grande concorrência na área de desenvolvimento de software faz com que as empresas 

procurem sempre o aprimoramento de seus serviços para vencer a concorrência. Tempo 

determinado e qualidade, além de melhor aceitação e adaptação à alterações são importantes 

diferenciais que podem ser acertados utilizando-se metodologias ágeis de desenvolvimento. 

   Os métodos ágeis para desenvolvimento de software são uma escolha ao 

desenvolvimento clássico, orientado por planos. Para adotar métodos ágeis em uma empresa, 

necessita-se vários passos de planejamento e uma execução cautelosa. O artigo gera uma 

contribuição para a empresa NSC, que possa vim a adotar a metodologia ágil, pois mostra os 

resultados empíricos notados no resultado da pesquisa. 

   A empresa realiza reuniões periódicas, possui mais de um integrante da equipe que 

conhece o código, a entrega de seu software acontece por módulos, o cliente o homologa na 

entrega, por tudo isso é possível perceber que mesmo não adotando oficialmente uma 

metodologia ágil, a empresa adota as práticas da metodologia ágil Scrum.  

   Antes de aplicar Scrum, deve-se avaliar o ambiente de trabalho, o grau de maturidade 

da grupo de desenvolvimento e especialmente a proximidade com o cliente, ele é fundamental 

para o sucesso. 
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO XP/SCRUM 

1. Nsc é dividida em setores?     Sim□      Não□ 

2. Se sim a pergunta anterior, cada setor possui um supervisor?    Sim□     Não□ 

3. A empresa realiza reuniões para definir suas metas?      Sim □       Não□ 

4. Durante o processo de elaboração do sistema o grupo realiza reuniões?  

Sim□         Não□ 

5. Há um engenheiro de software dedicado?     Sim□    Não□ 

6. É feito a elaboração de documentos de software?    Sim□    Não□ 

7. O atendimento ao cliente é presencial?       Sim□ Não□ 

8. Quando solicitado pelo cliente o sistema, este é entregue por completo? Ou por 

módulos?             Completo□  Módulos□ 

9. O cliente participa de alguma reunião?   Sim□ Não□ 

10.  Se sim a pergunta anterior, com quem frequência?  

 Início□  Entrega□            Durante desenvolvimento□ 

11. Se entregue por módulos, a cada módulo tem prazo de entrega?                       

Sim □  Não□ 

12. A equipe de programadores da empresa trabalha em dupla, grupo ou 

individual?      Dupla□  Grupo□                  Individual□ 

13.  Se em grupo a pergunta anterior, estes grupos possuem supervisores?  

 Sim□ Não□ 
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14. Após a entrega do produto o feedback com o cliente é levado em consideração 

totalmente ou em partes?                                                                           

Totalmente□  Em partes□                  Nunca□ 

15. Existe padronização de códigos?      Sim□  Não□ 

16. A empresa trabalha com o reaproveitamento de códigos?  

Sim□ Não□ 

17. A empresa realiza a criação de protótipos?     Sim□  Não□ 

18. A manutenção existe quando o software é entregue?  

Sim□ Às vezes□              Nunca□ 

19. Se às vezes a perguntar anterior, a manutenção acontece mediante a solicitação 

do cliente, ou já faz parte do contrato da empresa?  

Solicitação do cliente□  Parte do contrato□ 

 


