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Capítulo 1

AGILE FRAMEWORK

Público alvo e objetivo
1.

Público alvo:
1. Gestores – Funcionais e de Projetos
2. Consultores
3. Analistas
4. Desenvolvedores

2.

Objetivo:
1. Agregar conhecimento à Gestão do Projetos
2. Apresentação de técnicas ágeis de gestão
3. Provocação de um olhar crítico em gestão de Projetos
4. Atualização e reciclagem pessoal;
5. Identificação de oportunidades aplicação de um framework híbrido
(Agil + Waterfall)

Principais métodos ágeis

AGILE

SCRUM

Crystal

XP

DSDM

FDD

SAFe

PMI-ACP

Princípios do
Manifesto Ágil
1.

Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente
através da entrega contínua e adiantada
de software com valor agregado.
2. Mudanças nos requisitos são bem-vindas,
mesmo tardiamente no desenvolvimento.
Processos ágeis tiram vantagem das
mudanças visando vantagem competitiva para o cliente.
3. Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a
poucos meses, com preferência à menor escala de tempo.
4. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em
conjunto por todo o projeto.
5. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e
o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho.
6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir
informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de
conversa face a face.
7. Software funcionando é a medida primária de progresso.
8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento
sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser
capazes de manter um ritmo
constante indefinidamente.
9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade.
10. Simplicidade a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é
essencial.
11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs
emergem de equipes auto-organizáveis.
12. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e
então refina e ajusta seu comportamento de acordo.

Manifesto para
desenvolvimento ágil de
Software

Principais características
dos Frameworks Ageis
1.

XP (Extreme Programming)
É uma metodologia de desenvolvimento de software, nascida nos Estados Unidos ao final da década
de 90. Que tem como principais características a Propriedade Coletiva do Código, Programação
Pareada, Padronização do Codigo, Desenvolvimento Orientado a Testes e Refatoração

2.

DSDM (Dynamic Systems Development Method)
Originalmente baseada no RAD (Desenvolvimento Rápido de Aplicação). DSDM é uma metodologia
de desenvolvimento iterativo e incremental que enfatiza o envolvimento constante do usuário.
Planejamento orientado ao MoSCoW – Must / Should / Could / Won’t

3.

FDD (Feature Driven Development)
A FDD nasceu num projeto em Singapura, entre 1997 e 1999, orientada ao gerenciamento iterativo,
incremental e enxuto de projetos.

4.

SAFe (Scaled Agile Framework)
O SAFe unifica os conceitos das metodologias Scrum e XP e vai além estendendo as dimensões das
metodologias ágeis para abranger toda a organização, tornando a metodologia ágil escalável, e
simplificada em 3 níveis (The Big Picture) - Portfolio (gerencial), Program (estratégico) e Team
(operacional).

5.

PMI- ACP (Project Manager Institute – Agile Certified Practitioner)
Voltada para Gerentes de Projetos que buscam utilizar técnicas ágeis na gestão de seus projetos. Ao
contrário de outras certificações Agile focadas somente no framework Scrum, o PMI-ACP cobre
várias outras técnicas e conhecimentos Ágeis.

6.

Crystal
Classificação de projetos enquadrada em cores levando em consideração tamanho do projeto e por
letras levando em consideração criticidade com relacionamento financeiro gerando uma matriz de
gerenciamento.
(Clear, Yellow, Orange e Red) (C – confort / D - Discret / E Essencial / L Life)

The Big picture

Exemplo de Matriz Cristal
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SCRUM

Definição do SCRUM

Framework leve

Desenvolvimento de
produtos complexos

Iterativo e
incremental

Não é um processo
ou técnica

Baseado em 3 pilares:
Transparência

Inspeção

Adaptação

Funcionalidade
potencialmente
utilizável

Origem do SCRUM
A curiosidade da metodologia SCRUM é a sua origem, que começou longe da TI.
Foi na indústria automobilística e de produtos de consumo que os japoneses
Takeuchi e Nonaka perceberam, durante os anos 80, que projetos com equipes
multidisciplinares e pequenas eram mais produtivos. Eles deram o nome de Scrum
porque esse era um termo ligado ao esporte Rugby que, fazia associação às
equipes altamente eficazes à formação Scrum do Rugby.
As primeiras documentações academicas de implementação do SCRUM voltado
para TI ocorreram em 1993 e já em 1995 ele passou a ser aceito por todo o
mundo.

https://pixabay.com/pt/futebol-americano-time-de-futebol-1465510/

SCRUM
Princípios e benefícios
Entrega contínua
Trabalha-se com o famoso MVP (Minimum Viable Product – Produto Mínimo
Viável). O foco é desenvolver as principais funcionalidades do produto e entregálas assim que elas estiverem prontas.
Foco em realizar entregas de alto valor ao cliente, Isso permite o lançamento de
um produto que atenda as necessidades mais valiosas do usuário em menor
tempo.
Projetos de alta qualidade
Como as entregas são incrementais, valida-se continuamente o produto. É
possível corrigir erros, problemas e possíveis bugs em todas as etapas do projeto,
assim que forem percebidos.
Transparência do projeto
A ideia é haver total visibilidade do progresso para todos os membros da equipe.
Uma das formas de fazer isso é através do Daily Scrum e/ou Quadro SCRUM.
Equipes de alto desempenho
Equipes alocadas no mesmo espaço físico, multidisciplinares, com conhecimentos
complementares para entregar os incrementos planejados. Este modelo é
projetado para otimizar a flexibilidade, criatividade e produtividade, é indicado
que a equipe SCRUM tenha entre 4 à 9. membros.

SCRUM - Principais papéis
Product Owner
É o responsável por definir os itens que irão compor o Product Backlog e por
dirigir o Sprint Planning Meeting. Ele é quem se responsabiliza por não trazer
requisitos com prioridade baixa para o Sprint em questão, deixando-os para os
Sprints posteriores
SCRUM Master
Assegura que as melhores práticas da metodologia estão sendo aplicadas. Ele
também atua como um facilitador, procurando gerenciar cada Daily Scrum e
retirar as barreiras que possam aparecer nessas reuniões.
O Scrum Master é como se fosse um gerente de projetos, já que ele irá conduzir a
equipe.
Equipe do Projeto (SCRUM Team)
É composta pelos desenvolvedores, contando de 4 a 9 membros
preferencialmente.
No SCRUM o conceito de equipe alto gerenciável é levado a sério e o nível de
maturidade da equipe é importante, assim o turnover pode ser muito prejudicial
para os bons resultados do scrum.

SCRUM - Framework
O SCRUM oferece um framework estruturado aplicável a diversos tipos de
projetos, segue abaixo a abertura desta estrutura:
Product Backlog
É a primeira etapa do quadro. Nela estão listados todos os requisitos que devem
ser desenvolvidos e suas respectivas prioridades. Nessa lista, encontram-se as
funcionalidades que serão entregues para o cliente. Trata-se de uma espécie de
documento que pode ter alterações a qualquer instante
Sprint Backlog
Trata-se da lista de tarefas que obtiveram as maiores prioridades no Product
Backlog. Estas tarefas serão desenvolvidas durante o próximo Sprint. Como não é
possível fazer tudo de uma vez só, antes de cada Sprint, uma reunião chamada de
Sprint Planning Meeting é realizada. Essa reunião é realizada justamente para
definir quais tarefas entraram naquele determinado Sprint
Sprint
Período de tempo pré-determinado no início de cada projeto (usualmente
definido em 4 ou 2 semanas, mas é variável). É o tempo que a equipe terá para
desenvolver e se comprometer com as atividades de determinado Sprint;

SCRUM - Visão Geral
Trabalhando itens do Backlog do Produto

SCRUM - Ferramentas
KANBAN
Quadro

JIRA

TRELLO

CLM Customizado

SCRUM - Ferramentas
Burn down

Gráficos de controle

Evolução da Sprint

Burn up

Evolução de um conjunto de Sprints

SCRUM - Rituais
Abertura do Sprint
Sprint Plan
A reunião de planejamento possui um time-box de 8 horas para uma sprint de 4
semanas, ela serve para decidir todo o trabalho que será desempenhado pela
equipe durante esta sprint, para isso as histórias já devem estar priorizadas e
estimadas. A técnica do planning poker é bastante útil para priorizar e estimar
esforço, além dela temos também as técnicas Estimativas Cegas, Estimativa de
afinidade e triangulação.
Nesta reunião também pode ser revisada o planejamento macro de Release.
Esta reunião deve ser divida em 2 partes: 1 – Seleção de histórias do Backlog / 2 –
definição de atividades parra entrega das histórias
Daily Meeting ou Daily SCRUM
Reunião de 15 minutos que deve ser realizada diariamente no mesmo horário e
toda a equipe do projeto deve participar e deve-se responder as três perguntas
abaixo em toda reunião:
• O que foi feito de ontem pra hoje?
• O que será feito hoje?
• Teve problemas para realizar suas tarefas?
A responsabilidade de gerenciamento e execução desta reunião é do SCRUM
MASTER

SCRUM - Rituais
Sprint Review Meeting
Nessa reunião revisa-se todo o trabalho feito e apresenta-se as demos ao cliente
Sprint Retrospective
Reuniões de lições aprendidas
SCRUM of SCRUMS
Reunião de SCRUM Master em caso de projetos com equipes de desenvolvedores
com correlação. Deve ser realizada apartada da daily meeting
Backlog Grooming
O propósito destas reuniões é o Refinamento do Backlog, ou seja, aprimorar o
Product Backlog. Aliás. Uma reunião de Backlog Grooming deve ser realizada
próximo ao final da iteração, garantindo assim, que o Product Backlog esteja
sempre pronto para a próxima Sprint. O ideal é realizar esta reunião três dias
antes do final da iteração atual. Isto dá ao Product Owner tempo suficiente para
sanar dúvidas mal resolvidas ou problemas identificados na reunião

SCRUM - Release
A Release consiste em um plano inicial para a entrega de funcionalidades, é
elaborado pelo Product Owner com apoio do time.
A priorização é realizada com visão de valor do negócio e esta responsabilidade
cabe ao Product Owner.
Release 1.0

Sprint 1

Release 1.1

Sprint 2

Release 1.3

Sprint 3

Sprint 4

Release Candidata: Considerada como a mais próxima da final, pois apresenta
todas as funções, interface e desempenho sem erros consideráveis

Planning Poker
Regras
1. Todos devem virar a carta ao mesmo tempo.
2. Somente com um consenso pode-se declarar o peso da atividade.
3. Todos os itens do sprint devem ser avaliados.

Estimativas cegas, estimativa
de afinidade e triangulação
1. Estimativas Cegas
Estimativa do Backlog do Produto
Decompor história por atividade
Identificar capacidade da equipe
Estimativa de velocidade da equipe
2. Estimativa de afinidade
Categorizar rapidamente histórias de usuários
(Muito Pequena, Pequena, Média, Grande, Muito grande)
Aplicar estimativas para categorias
Veloz
3. Triangulação
É uma forma de relacionar estimativas de histórias comparando seu
tamanho/esforço

SCRUM – Time Box
O período determinado para o sprint também é conhecido como Time box e este
após fechamento não pode ser alterado.
As alterações de planejamento, escopo e sequenciamento podem ser realizadas
até o fechamento da sprint, após inicio não devem ocorrer alterações.

Ritual
SPRINT

Sugestão de
Time Box (1)

2 semanas
15 minutos
Daily Meeting
Diária
4 horas
Sprint Plan
Início de cada Sprint
Sprint Review
2 horas
Témino de cada Sprint
Sprint Retrospective
1,5 horas
Témino de cada Sprint
SCRUM of SCRUMs
Backlog Grooming

Sugestão de
Time Box (2)
4 Semanas
15 minutos
Diária
8 horas
Início de cada Sprint
4 horas
Témino de cada Sprint
3 horas
Témino de cada Sprint

Sem Time-box definido Sem Time-box definido
1 horas
2 horas
Témino de cada Sprint Témino de cada Sprint
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Avaliação da
aplicabilidade ao projeto

Comparativo
Waterfall x SCRUM
Modelo tradicional (Waterfall)

Modelo Ágil

Resistente a mudança

Aberto a mudança

Equipe com média ou baixa autonomia report ao
gerente de projetos ou Funcional

Equipe autônoma com poder de decisão

Planejamento

Detalhado e no início do projeto (50% dos processos
do PMI são de planejamento)

Em ciclos e no início de cada iteração(sprint)

Documentação

Extensiva e dividida por processos de todas as áreas Mínima requerida para que o projeto possa executar
de conhecimento. (burocratização)
as iterações

Mudanças

Equipe

Escopo

Amplamente discutido, documentado e aprovado
na fase de planejamento

Escopo geral é aprovado no início do projeto,
detalhes, requerimentos e funcionalidades são
solicitados conforme avanço do projeto

Execução

Segue a risca o planejamento e mudanças devem
ser aprovadas formalmente

Execução é feita em iterações, mudanças são bem
vindas e programadas para a próxima iteração

Cliente

Comunicação

Prioridades

Foco

Perfil do gerente do Projeto

Grande envolvimento nas fases iniciais (aprovação Envolvimento em todo o tempo com representante
de escopo) e finais (aceitação e testes)
do cliente dentro da equipe (PO)
Formal via documentos, cartas, minutas, atas, emails e relatórios detalhados

Informal preferencialmente verbal e face a face,
informações do projeto devem ser visíveis

Definidas e acordadas no início do projeto

Prioridades podem ser definidas a qualquer
momento e incorporada na iteração seguinte

Seguir o planejamento e processos do projeto

Foco no produto e na satisfação do cliente

Perfil controlador e responsabilidade centralizada

Perfil facilitador e responsabilidade compartilhada
PO - responsável pelo produto e Scrum master
responsabilidade pelos recursos

Revisão – Boas práticas ágeis
em aplicação híbrida
Radiadores de informação

TRELLO

JIRA

CLM Customizado

Revisão – Boas práticas ágeis
em aplicação híbrida
Burn up

Boas práticas de aplicação simples:
•
•
•
•
•
•
•

Alocação de equipes no mesmo espaço físico;
Trabalho com equipes multidisciplinares;
Mudanças comportamentais, apropriação da responsabilidade do projeto
por todos membros da equipe;
Realizações de reuniões diárias com foco e time-box de 15 minutos;
Realização de reunião de retrospectiva, lições aprendidas;
Mindset para planejamento voltado ao MoSCoW;
Utilização de matriz cristal para priorização de desenvolvimentos;

Saiba mais
Assine e acompanhe as publicações e-Book da
Addunt com muito mais informacões relevantes
para o seu negócio

www.addunt.com.br

