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RESUMO 

 

À medida que o mercado se torna mais exigente e o setor de software 
passa a ter um papel cada vez mais importante na economia global, o 
crescimento da competitividade trouxe uma maior pressão por aumento de 
produtividade, adaptação às mudanças constantes e entregas rápidas de 
produtos cada vez melhores. Nesse contexto, surgem as metodologias ágeis 
que trazem um novo enfoque, visando priorizar as características do 
desenvolvimento que atendam às citadas exigências. Dentro do cenário de 
desenvolvimento ágil, a adaptabilidade, promovida por feedback e 
replanejamento constantes, é um aspecto central. A reunião de retrospectiva se 
torna a principal ocasião para o time se tornar um catalisador de mudanças, por 
prover um momento para a busca de aprendizado contínuo e ações de 
melhoria. Dessa forma, este trabalho propõe uma metodologia, baseada nos 
conceitos de melhoria contínua (PDCA) e Lean Software Development, para 
ser utilizada durante as retrospectivas Scrum, visando facilitar a condução de 
tal reunião, bem como ajudar a análise e o controle dos aspectos que tangem o 
aperfeiçoamento constante feito pelas equipes que utilizam este framework. 
Para avaliar essa proposta foi utilizado um questionário, o qual foi respondido 
por pessoas que trabalham ou estudam, no Brasil, e já participaram de 
retrospectivas Scrum.  O resultado da avaliação evidenciou uma grande 
aceitação das práticas que compõem a proposta, demonstrando assim que 
esta pode ser considerada uma boa alternativa para auxiliar as equipes no 
processo de aperfeiçoamento que as ajudarão a atender as exigências do 
mercado. 

Palavras-chaves: Retrospectivas, Scrum, Lean, Melhoria contínua, 
Desenvolvimento ágil. 
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ABSTRACT 

 
As the market becomes more challenging and software gets more 

important in global economy, the competitive growths brought more pressure for 
higher productivity, adaptation to constant change and fast delivery of products. 
In this context, agile methodologies have emerged with a different focus, aiming 
at the prioritization of software development characteristics that comply with the 
required demands. Within the agile software development scenario, the 
adaptability, promoted by constant feedback and reschedule, is a key aspect. 
Retrospective meeting becomes the main occasion for the team become  a 
catalyst to change for providing a moment to search for continuous learning and 
improvement actions. Therefore, this work proposes a methodology, based on 
the concepts of continuous improvement (PDCA) and Lean Software 
Development, to be used during  Scrum retrospective, addressing the 
conduction of the meeting as well as the analysis and control of the aspects that 
focus on the constant improvement made by the teams that use this framework. 
In order to evaluate this proposal, a questionnaire was used, which was 
answered by people that work or study, in Brazil, and have already participated 
in a Scrum retrospective. The result of the assessment pointed a great 
acceptance of the practices that compose the proposal, demonstrating  that it 
can be considered a good alternative to support teams  in the process  of 
improvement that will help respond to the market requires. 

Key-words: Retrospectives, Scrum, Lean, Continuous Improvement, Agile 
development.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo introdutório são apresentadas a motivação e problemática que 

guiaram a concepção do presente trabalho, que traz uma abordagem para a 

condução de retrospectivas Scrum, baseada nos conceitos de melhoria 

contínua e do Lean Software Development. Também ficam expostos os 

objetivos que dirigiram a construção desta dissertação.  

 

1.1 Motivação 

 

À medida que a informação se torna um recurso chave para qualquer atividade, 

o setor de produção de software ganha uma maior visibilidade, e também uma 

maior complexidade. Por ser considerado um ramo novo, a indústria de 

software buscou conceitos já utilizados em outras áreas. Surgiu então a 

Engenharia de Software, inicialmente com processos baseados no modelo 

cascata. Dessa forma, houve o encontro do novo setor com o setor industrial 

tradicional, mais especificamente, aquele baseado nas ideias Tayloristas 

(BOEHMN, 2006; ROYCE, 1970). 

 Baseando-se na indústria de produção em massa, as metodologias que 

seguem o modelo cascata são bastante orientadas a processos bem definidos 

e documentação rígida, deixando os desenvolvedores muito dependentes de 

processos pré-definidos. Nessa maneira de se trabalhar, uma enorme quantia 

de esforço é despendida no planejamento de todo o projeto, logo nas etapas 

iniciais (NEILL; LAPLANTE, 2003; RAJLICH, 2006). 

Segundo Cockburn e Highsmith (2001), principalmente no início do 

século XXI, o mercado de software entrou em uma fase de alta competição, na 

qual mudanças constantes, prazos curtos e exigência por produtos feitos de 

forma rápida e eficiente se tornam aspectos mandatórios do processo 

produtivo. Essas exigências também já vinham impactando na indústria 

tradicional, segundo Takeuchi e Nonaka (1986).  

No contexto da indústria de software, surgem as metodologias ágeis, 

que ganham mais destaque no início do ano de 2001 com a definição do 

Manifesto Ágil (BECK et al., 2001). Estas trazem principalmente um novo 

enfoque de valores passando a priorizar as entregas aceleradas, simplicidade e 
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rápida reação a mudanças. Tais valores são alcançados através de um 

replanejamento constante, o qual é proporcionado devido aos vários feedbacks 

recebidos no decorrer das iterações (COCKBURN; HIGHSMITH, 2001). 

Para Williams e Cockburn (2003), o uso de replanejamento e feedbacks 

constantes, permitem uma maior adaptabilidade, e se tornam aspectos 

essenciais no desenvolvimento de software. 

Esse tipo de abordagem é necessário no desenvolvimento de software, 

pois, de acordo com Schwaber (2004), esta é uma atividade complexa que 

tende a se comportar de forma imprevisível tornando impossível, inclusive, 

prever as causas que tornarão o problema ainda mais imprevisível. 

 Para controlar projetos imersos na complexidade do desenvolvimento de 

software, é necessário se empregar um controle empírico. Nesse tipo de 

projeto, o custo de readequação, caso o produto final não atenda as reais 

necessidades do cliente, é muito grande. Dessa forma, existe a necessidade de 

se fazer o produto certo na primeira tentativa (SCHWABER, 2004). 

 O controle de processos empíricos é baseado em três pilares: 

visibilidade, inspeção e adaptação (SCHWABER, 2004). 

 Visibilidade, nesse contexto, significa que todos os aspectos relevantes 

do processo devem estar sempre visíveis para aqueles que o controlam. Além 

de visíveis, tais aspectos devem transmitir com veracidade e sem ambiguidade 

a real situação do projeto (SCHWABER, 2004). 

 Inspeção, por sua vez, está relacionada à verificação constante dos 

vários aspectos do processo, buscando identificar-se qualquer modificação 

prejudicial.  Deve-se levar em conta que a frequência das inspeções tende a 

alterar o processo (SCHWABER, 2004). 

 Como terceiro pilar tem-se a adaptação. A partir do momento que uma 

inspeção detecta alguma não conformidade deve-se haver um reajuste do 

processo ou do material que está sendo processado. Inspeções rotineiras são 

importantes, pois auxiliam que a adaptação do processo aconteça de forma 

rápida (SCHWABER, 2004). 

A importância da adaptabilidade, permitindo a existência de uma 

melhoria contínua do trabalho, fica evidenciada no Manifesto Ágil (BECK et al., 

2001), que prega a necessidade do time buscar, em intervalos constantes, 

formas de se tornar mais eficaz. 
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 Para compreender melhor o processo de melhoria contínua no contexto 

de desenvolvimento ágil de software, este trabalho limitou o escopo a um 

estudo mais aprofundado sobre Scrum, mais especificamente sobre a reunião 

de retrospectiva, que é proposta neste framework.  

A escolha por Scrum é justificada por seu enfoque mais voltado ao 

gerenciamento do projeto e por este possuir uma fase específica para a 

realização da retrospectiva. A retrospectiva proporciona um momento 

específico para o time debater, mais profundamente, sobre a forma de trabalho 

que vem sendo utilizada. Segundo Deemer e Benefield (2007), este encontro é 

um dos principais responsáveis pelo sucesso do framework em questão. 

Nesta reunião, o time pode se tornar um catalisador de mudanças 

gerando ações de melhoria e obtendo aprendizado, não apenas relacionados 

aos processos produtivos, mas também ao próprio ambiente de convivência 

dentro da equipe (DERBY; LARSEN, 2006; KNIBERG, 2007). 

Através da reunião de retrospectiva, é possível haver um replanejamento 

constante das atividades que estão sendo adotadas, sendo então a etapa mais 

fortemente ligada à melhoria contínua no projeto. O foco dessa reunião é 

descobrir o que está dando certo e o que pode ser melhorado para, através 

desse conhecimento, se encontrar melhores formas de se trabalhar 

(SCHWABER, 2004).  

  

1.2 Problemática 

 

Segundo Salo (2007), o tema retrospectiva vem sendo estudado há algumas 

décadas no contexto tradicional de desenvolvimento de software, com foco no 

aprendizado organizacional através das lições aprendidas em cada projeto. Na 

conjuntura tradicional, essa atividade tem uma abordagem top-down, ou seja, 

tem origem na camada mais alta da organização, sendo assim uma atividade 

de origem gerencial. 

Segundo Kerth (2000), o principal objetivo da retrospectiva é revisar um 

ciclo completo do desenvolvimento de software buscando compreender seus 

pontos positivos e negativos para melhorar as práticas que serão usadas no 

futuro. 
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 Dentro desse tema, a maior parte dos estudos é voltada para 

retrospectivas de projetos. Entretanto, nas metodologias ágeis esses encontros 

são tratados de forma diferente, sendo voltados para uma revisão das diversas 

iterações que compõem o ciclo de vida do desenvolvimento, e não do projeto 

completo (SALO; ABRAHAMSSON, 2006; SALO, 2007). 

Outra diferença é que ao invés de ser uma atividade originada na 

camada gerencial da organização, ela é fruto do trabalho dos participantes 

diretos do processo de desenvolvimento.  

Sendo assim, as metodologias ágeis requerem uma abordagem 

diferenciada para a condução do citado encontro. Contudo, a escassez de 

estudos nessa área ainda é um problema (SALO; ABRAHAMSSON, 2006; 

SALO, 2007). 

Segundo Derby e Larsen (2006) e Davies e Sedley (2009), a principal 

causa dos problemas relacionados às retrospectivas tem origem na utilização 

errada do processo de condução do encontro. Trabalhos como o de Perera e 

Fernando (2007) criticam o fato dos métodos ágeis não proverem boas 

descrições para as suas atividades. No contexto do Scrum, as atividades 

necessárias para se conduzir a reunião de retrospectiva também não são bem 

definidas. Inclusive, em Schwaber (2009), é indicado o uso de técnicas extras 

para a condução do encontro. Esses problemas também são evidências da 

necessidade de se estudar novas formas de se conduzir a reunião em questão, 

já que, segundo Derby e Larsen (2006), definir uma estrutura a ser seguida no 

encontro ainda é um problema enfrentado por diversas equipes. 

Outro problema que pode surgir durante a reunião de retrospectiva é a 

possibilidade de perda de foco, como exposto no trabalho de Kalermo e 

Rissanen (2002). Segundo os autores, a perda de foco pode acarretar um 

excesso no tempo de duração do encontro. A falta de um processo bem 

definido para a condução do encontro pode ser uma causa dessa questão. 

Apesar de estar estreitamente ligada à melhoria do processo de 

desenvolvimento, estudos como os de Nelson (2006) e de Krogstie e Divitini 

(2009) revelam que muitas vezes a reunião de retrospectiva no 

desenvolvimento tradicional de software é vista como trabalho extra que desvia 

recursos da atividade de desenvolvimento. 
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 Mesmo no desenvolvimento ágil de software, no qual o tema é 

considerado um aspecto central, como demonstrado no Manifesto Ágil (BECK 

et al., 2001) e em Salo (2007), trabalhos como o de Derby e Larsen (2006), 

Derby (2006), Deemer e Benefield (2007) e Kniberg (2007) expõem que várias 

equipes consideram a retrospectiva como desperdício de tempo, várias vezes 

por dizerem que não tem o que melhorar e/ou por se encontrarem debatendo 

sempre as mesmas coisas. 

Um fator que pode influenciar os grupos que utilizam Scrum a não 

identificarem pontos de melhorias é o fato do framework não se aprofundar no 

conceito de aspectos que devem ser evitados no trabalho, como é feito no 

Lean Software Development. O estudo realizado por Perera e Fernando (2007) 

comparou equipes que utilizaram apenas metodologias ágeis com equipes que 

as utilizaram juntamente com o Lean.  Os autores verificaram que as equipes 

que utilizaram apenas métodos ágeis demoraram mais a identificar os 

problemas do processo de desenvolvimento, se deparando com eles 

principalmente nas fases finais do projeto, aumentando o risco de atrasos, 

aumento de custos, falhas do projeto, entre outros. Já as equipes que 

utilizaram metodologias ágeis em conjunto com o Lean, tiveram uma maior 

evolução já nas etapas iniciais do projeto. 

 Outra questão que assola as equipes é a dificuldade em traçar metas de 

melhoria e cumpri-las. Segundo Vodde (2007), muitas das ações de melhoria 

propostas são apenas boas intenções ou mudanças de longo prazo que não 

podem ser feitas na Sprint subsequente. Já Mulder (2010) relata que muitos 

times veem as melhorias propostas como tarefas que podem ser diluídas aos 

poucos dentro do trabalho diário. Isso acarreta, muitas vezes, na não resolução 

dos problemas encontrados, pois o “trabalho extra” necessário para o 

melhoramento do processo, não foi priorizado e, consequentemente, acaba 

tendo menos importância para o Product Owner1 e para a equipe, por não 

estarem condizentes com o objetivo da nova iteração que é iniciada após a 

retrospectiva. 

Mais um ponto a ser considerado é a pouca importância dada à 

verificação do sucesso das propostas de soluções para os pontos de melhoria 

                                                             
1 No Scrum, é o responsável por definir a visão do produto e priorizar as funcionalidades que o compõe. 
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encontrados pelo grupo, problema exposto em Salo (2005). Segundo Vodde 

(2007), é importante se ter um acompanhamento que relacione o plano que foi 

traçado na retrospectiva anterior com os resultados que estão sendo 

analisados na reunião atual para, assim, o time observar se as melhorias estão 

sendo atingidas.  

Beck (1999), assim como Salo (2005), também destaca a necessidade 

de haver uma avaliação das melhorias apontadas pelo time. Para Ziemer 

(2007), monitorar as mudanças tem um aspecto fundamental. A falta de uma 

comparação do estado anterior com o estado atual pode acarretar na perda do 

senso de melhoria contínua da equipe.  

 Dessa forma, a problemática pode ser representada pela pergunta: 

como estruturar uma metodologia baseada no Lean Software Development e 

nos conceitos da melhoria contínua com o objetivo de facilitar a condução das 

retrospectivas Scrum? 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

Propor uma metodologia, baseada nos conceitos de melhoria contínua e Lean 

Software Development, para ser utilizada durante retrospectivas Scrum, 

visando facilitar a condução de tal reunião, bem como ajudar a análise e o 

controle dos aspectos que tangem o aperfeiçoamento constante feito pelas 

equipes que utilizam este framework. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

 Aprofundar o conhecimento sobre metodologias ágeis, em especial 

sobre Lean Software Development e Scrum; 

 Aprofundar o conhecimento sobre retrospectivas no desenvolvimento de 

software ágil;  

 Compreender algumas formas, expostas na literatura, para se conduzir 

retrospectivas e buscar um conjunto de boas práticas; 

 Definir uma metodologia para a condução de retrospectivas Scrum; 
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 Avaliar a aceitação das principais práticas escolhidas para comporem a 

metodologia proposta de forma a verificar a viabilidade desta. 

 

1.5 Organização do trabalho 

  

Após ser apresentado sucintamente, no introito, o tema, a importância e os 

objetivos do trabalho, apresenta-se, como sequenciamento lógico, o escopo de 

abordagem e de estruturação.  

Capítulo 2 – Metodologia de pesquisa: É o capítulo no qual se contempla 

a justificativa e a descrição do método de pesquisa utilizado no trabalho, bem 

como as dificuldades e limitações deste; 

Capítulo 3 – Base Conceitual: Neste capítulo é feito uma revisão 

bibliográfica acerca dos principais temas relacionados à pesquisa;  

Capítulo 4 – Uma metodologia para a condução de retrospectivas 

Scrum: Neste capítulo é exposta a metodologia, proposta neste trabalho, 

voltada para retrospectivas Scrum, a qual visa facilitar a condução de tal 

reunião, bem como ajudar a análise e o controle dos aspectos que tangem o 

processo de melhoria contínua das equipes que utilizam o framework. Também 

são expostas as ideias que deram suporte à concepção da metodologia. 

Capítulo 5 – Avaliação da metodologia proposta: Neste capítulo são 

apresentadas a tabulação e a análise dos dados coletados através da 

participação de pessoas que trabalham ou estudam no Brasil e que já 

participaram de pelo menos uma reunião de retrospectiva em algum projeto 

que utilizasse o framework Scrum; 

Capítulo 6 – Considerações finais: Consiste de uma diagnose acerca dos 

resultados obtidos com o trabalho, os quais consubstanciarão as propostas de 

trabalhos futuros. 
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2. A METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo visa justificar e descrever o método de pesquisa utilizado no 

trabalho, bem como as dificuldades e limitações deste. 

 

2.1 Descrição da natureza da pesquisa 

 

A descrição da natureza da pesquisa se propõe a classificá-la quanto aos fins e 

quanto aos meios. 

 Quanto aos fins, a pesquisa se enquadra como descritiva que, segundo 

Cervo (2007), caracteriza-se por observar, registrar, analisar e correlacionar 

fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Trata-se então do estudo e da descrição 

das características propriedades ou relações existentes na comunidade, grupo 

ou realidade pesquisada. 

 Quanto aos meios a pesquisa se caracteriza por ser bibliográfica. Para 

Cervo (2007), uma pesquisa é considerada bibliográfica quando se busca 

explicar o problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, 

livros, dissertações, teses, entre outros. Dessa forma, é feito um levantamento 

sobre contribuições passadas relacionado a um determinado assunto, tema ou 

problema. A pesquisa também utilizou uma coleta de dados, utilizando-se o 

questionário disponível no Apêndice A, seguindo o procedimento descrito na 

seção 2.2 deste capítulo.  

 

2.2 Coleta e análise dos dados  

 

A população estudada nesta pesquisa se limitou a pessoas que trabalham ou 

estudam no Brasil e que já participaram de pelo menos uma reunião de 

retrospectiva em algum projeto que utilizasse o framework Scrum.  

Devido às características da população estudada, o instrumento de 

coleta de dados escolhido para esta pesquisa foi o questionário. Segundo 

Marconi e Lakatos (2002), o questionário é um instrumento de coleta de dados 

estruturado constituído por uma série de perguntas, as quais devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. 
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A escolha por tal instrumento também se deu pelo fato deste, segundo 

Marconi e Lakatos (2002), permitir que uma maior área geográfica fosse 

estudada, facilitar a obtenção mais rápida de informações e diminuir o risco de 

distorções pela influência do pesquisador. Foi possível então que um maior 

número de pessoas participasse da pesquisa como respondentes.  

Mais uma característica levada em consideração na escolha do 

instrumento foi que, segundo Cervo (2007), este possibilita medir com mais 

exatidão o que se deseja. 

Marconi e Lakatos (2002) falam também que em geral o pesquisador 

envia o questionário ao informante, pelo correio ou por portador. O 

respondente, depois de preenchê-lo, devolve-o do mesmo modo. No caso 

desta pesquisa, utilizou-se a ferramenta Google Docs, da empresa Google, 

para se criar um questionário online, que facilitasse o acesso dos respondentes 

ao instrumento de pesquisa, diminuindo assim os custos para o pesquisador e 

o esforço do informante.   Foi suposto que devido à população estudada ser de 

pessoas envolvidas com desenvolvimento de software, o uso de uma 

ferramenta online não traria dificuldades, e sim benefícios. 

Outra vantagem levada em consideração para a escolha desta 

ferramenta online foi que tal meio disponibiliza a tabulação automática dos 

dados em formato digital, o que ajudou na análise dos dados. 

O questionário foi repassado para os respondentes, com a ajuda de 

profissionais da área de estudo, através de email. Também se divulgou em 

listas relacionadas ao assunto. O texto do email seguiu as orientações de 

Marconi e Lakatos (2002), contendo assim, uma explicação sobre a natureza 

da pesquisa, uma explicação sobre a necessidade da coleta dos dados e uma 

descrição do pré-requisito necessário para a participação na pesquisa. Outro 

ponto importante do email foi a solicitação aos respondentes para que 

procedessem com um reenvio a outras pessoas que também atendessem ao 

pré-requisito estabelecido para a participação na pesquisa. 

O auxílio de profissionais da área de estudo também foi importante para 

estratificar o universo da amostra, pois o foco era a obtenção de dados 

principalmente de pessoas que já estão trabalhando em empresas. 

Segundo Marconi e Lakatos (2002), um questionário deve conter entre 

vinte e trinta perguntas e levar no máximo em torno de trinta minutos para ser 
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respondido. O instrumento dessa pesquisa seguiu essas orientações, contendo 

assim vinte perguntas. 

Quanto à forma das perguntas, segundo Marconi e Lakatos (2002), 

estas podem ser de três tipos: abertas, que permitem ao informante uma 

resposta mais livre; fechadas, que limitam a escolha a duas opções, sim ou 

não; e de múltipla escolha, que disponibilizam uma série de possíveis 

respostas.  

Nesta pesquisa, foram utilizadas questões do tipo aberta e fechada na 

coleta de informações sobre os respondentes, enquanto que nas questões 

referentes à avaliação da proposta do trabalho foram utilizadas questões do 

tipo múltipla escolha, codificadas em escala Likert2, para facilitar a tabulação e 

análise dos dados. 

A partir do momento que a primeira versão do questionário ficou pronta, 

um pré-teste foi realizado no mês de Maio de 2011 com a ajuda de oito alunos 

da pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de 

Pernambuco. O feedback adquirido com a realização do pré-teste possibilitou a 

identificação e  a correção de pontos de problemas no instrumento de 

pesquisa, como: complexidade das questões, em termos de tamanho e/ou 

entendimento; ambiguidade ou uso de vocabulário inacessível; existência de 

perguntas desnecessárias. 

O principal problema apontado no pré-teste estava relacionado ao 

tamanho e quantidade das questões. Dessa forma, se procedeu com uma 

revisão do texto de todas as questões, buscando deixá-los o mais simples 

possível. Algumas questões também foram mescladas para que o número de 

perguntas fosse reduzido. 

Também se optou por focar as questões principalmente nas novas 

práticas sugeridas pelo autor, que estão relacionadas à utilização dos conceitos 

do Lean Software Development e à etapa de acompanhamento da evolução da 

equipe. Esse enfoque foi utilizado para diminuir o número de questões, 

considerado um problema pelos participantes do pré-teste, e julga-se não ter 

um impacto negativo no estudo, pois as demais práticas já foram validadas 

pelos autores utilizados como referência para a elaboração da proposta. 

                                                             
2
 Escala utilizada para se obter o nível de concordância, por parte dos respondentes, com relação a 

alguma afirmação. 
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Um segundo pré-teste foi realizado com o auxílio de dez alunos da pós-

graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de 

Pernambuco. Com o segundo pré-teste foi constatado que a nova versão do 

questionário foi bem aceita e estava pronta para servir de instrumento de coleta 

de dados. As dez respostas coletadas no segundo pré-teste não foram 

descartadas. Dessa forma, a coleta de dados foi concentrada nos meses de 

Junho e Julho de 2011.   

Uma análise descritiva foi realizada, em Julho 2011, após a coleta dos 

dados. Essa análise foi dividida em duas partes: a primeira direcionada à 

descrição das características do universo de estudo; a segunda voltada à 

observação da amostra quanto à avaliação da proposta. Como já dito, a 

ferramenta Google Docs faz automaticamente a tabulação dos dados, o que 

ajudou na análise. Esta ferramenta também proporcionou alguns dos gráficos 

utilizados no capítulo 5, referente à análise dos dados. Ainda para facilitar a 

compreensão da análise foram criados quadros com base nos elementos 

colhidos. A análise também trouxe comentários fundamentados no referencial 

teórico da pesquisa. 

 

2.3 Limitações da pesquisa 

 

Os objetivos da pesquisa foram alcançados, contudo no que tange a limitações 

e dificuldades pode-se destacar o baixo número de estudos relacionados à 

forma de condução de retrospectivas no contexto Scrum. 

 Quanto a aplicação do questionário, os dados obtidos foram importantes 

para o alcance dos objetivos, sendo utilizados como forma de avaliar a 

metodologia proposta, entretanto a quantidade de respostas obtidas ainda 

pode ser considerada como uma limitação do estudo. 

 Mais um ponto a ser considerado foi a impossibilidade de se aplicar a 

metodologia proposta em empresas que utilizam Scrum. No decorrer da 

pesquisa existiu contato com duas empresas que se demonstraram pré-

dispostas a participar de uma aplicação da proposta. Todavia, devido a 

pressões internas, por parte da camada gerencial, e externas, por parte dos 

clientes, com relação aos prazos de entrega, a reunião de retrospectiva nessas 

empresas foi sacrificada e a aplicação da metodologia não pôde ser realizada.  
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 Dessa forma, também foi impossibilitada a existência de uma 

comparação entre a metodologia proposta com outras formas de se conduzir a 

reunião de retrospectiva. 
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3. BASE CONCEITUAL 

 

3.1 História da Indústria de Software 

 

A indústria de software é considerada nova quando comparada a de outros 

setores. No seu início, década de 1950, o desenvolvimento de software era 

realizado da mesma forma do desenvolvimento de hardware. O custo de 

utilização de computadores naquela época era tão grande que havia a 

necessidade de uma inspeção minuciosa do código antes deste ser “rodado” 

(BOEHMN, 2006).  

 Entretanto, na década seguinte, a de 1960, constatou-se que 

desenvolver software é diferente de desenvolver hardware. O desenvolvimento 

de hardware exige uma exaustiva revisão de projeto antes que este possa ser 

posto na linha de produção. Já o software permite uma abordagem code and fix 

(codificar e corrigir). O problema dessa abordagem figura na complexidade 

agregada ao código em cada correção que é feita, já que correções no código 

podem também trazer novos defeitos (BOEHMN, 2006).   

No fim da década de 1960, mais precisamente nos anos de 1968 e 

1969, ocorreu a Conferência da OTAN sobre o cenário da indústria do software 

até aquele momento. Inaugurou-se o termo “crise do software”, com referência 

aos vários problemas enfrentados por essa indústria na época. Essa 

conferência marca o surgimento da disciplina de Engenharia de Software. Essa 

disciplina tem o objetivo de prover métodos organizados e boas práticas que 

visam atender as necessidades de projetos cada vez mais complexos 

(BOEHMN, 2006). 

Pressman (1997) vai mais além. Para este autor a área de software 

passa por uma “aflição crônica”, pois os problemas já acompanham esse ramo 

industrial há vários anos. 

A Engenharia de Software, no seu início, buscou base no sistema de 

produção em massa utilizado largamente na indústria. Nesse contexto, os 

aspectos centrais são maior produtividade, maior previsibilidade e definições 

rígidas do processo. 

Segundo Motta e Vasconcelos (2002), as principais ideias que vigoram 

nessa forma de se produzir são as de Frederick Winslow Taylor, autor de um 
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livro intitulado “Princípios de Administração Científica”, no qual pregava a 

máxima eficiência no sistema de produção por intermédio da especialização do 

trabalhador, divisão do trabalho, aprimoramento de máquinas e ferramentas, 

padronização de tempos e movimentos dos trabalhadores, racionalização do 

tempo de trabalho para a minimização da fadiga humana e melhor utilização da 

mão-de-obra disponível no mercado.  

A perspectiva taylorista se fundamentou em uma contínua busca por 

produtividade, fundamentada no aumento da eficiência dos processos 

industriais, inicialmente, e posteriormente essa visão foi transportada para 

todos os âmbitos da vida social. As proposições tayloristas estavam 

relacionadas exclusivamente com a oferta de produtos no mercado (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2002). 

Outro conceito fortemente usado no sistema de produção em massa foi 

o Fordismo. Segundo Motta e Vasconcelos (2002), tal conceito baseia-se 

principalmente nos ganhos de produtividade por meio de ganhos de escala 

possibilitados pela padronização e pelos avanços tecnológicos. Buscava-se, 

então, alta padronização, acompanhamento de tempo de produção e 

acompanhamento de produtividade, aspectos que deram origem a chamada 

linha de produção.  

Segundo Motta e Vasconcelos (2002), na linha de produção os produtos 

são colocados em uma sequência lógica a ser obedecida de forma que uma 

nova fase só tem início quando a anterior estiver finalizada. É necessário se 

garantir que as saídas de cada fase do processo estejam corretas, pois, dessa 

forma, na ótica fordista, o produto final também estará de acordo com as 

especificações. 

 

3.2 Modelo Cascata 

 

Seguindo as ideias do sistema de produção em massa, um dos principais 

processos originados no início da Engenharia de Software foi o Processo 

Linear e Sequencial de desenvolvimento, também conhecido como Modelo 

Cascata.  

A proposta desse modelo consiste na organização do projeto de 

software em seis grandes etapas, expostas na Figura 3.1, que por sua vez são 
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realizadas sequencialmente, sendo elas: requisitos, análise, projeto, 

codificação, testes e operação (ROYCE, 1970). 

 

 

Figura 3.1 – Modelo Cascata 
Fonte: Adaptado de (ROYCE, 1970). 

 
A evolução sequencial pregada por esse modelo divide o projeto de 

forma semelhante ao que se faz na linha de produção. Sendo assim, os 

requisitos do sistema são tratados como matérias-primas que, por sua vez, são 

transformadas em subprodutos, os quais alimentarão as entradas de etapas 

posteriores. Dessa forma, cada transformação gera seu próprio subconjunto de 

artefatos que precisam seguir rigorosas regras de padronização para garantir a 

qualidade final do produto. Nesse modelo, a garantia de qualidade de cada 

artefato produzido garante a previsibilidade e determinismo necessários para o 

sucesso do produto. Sendo assim, o processo de planejamento ocorre logo no 

início do projeto, esperando-se que, ao se seguir o plano traçado, os artefatos 

produzidos façam com que a cadeia de processo se torne cada vez mais 

mecânica e determinística.  

 

3.3 Características do Software 

 

Mesmo com a instituição da Engenharia de Software e a criação de processos 

que facilitariam a produção de sistemas, ainda existem problemas sérios a 

serem enfrentados, como exposto no CHAOS REPORT do ano de 2000 (THE 

STANDISH GROUP INTERNATIONAL, 2001), no qual se relata o resultado de 
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uma análise feita a partir de dados colhidos de 280 mil projetos de software, 

nos Estados Unidos. Os resultados desse relatório demonstram que: 

 Em média, os projetos gastam 63% a mais tempo do que o estimado; 

 Os projetos que não cumpriram o orçamento planejado custaram em 

média 45% mais do que o custo inicial; 

 No geral, apenas 67% das funcionalidades prometidas foram 

efetivamente entregues. 

No Gráfico 3.1, pode-se observar a distribuição do resultado dos projetos 

em três categorias. Os projetos bem sucedidos, os quais tiveram seu prazo, 

custo e escopo obedecidos; os comprometidos, que tiveram alguma mudança 

de prazo, custo e/ou escopo; e os fracassados, os quais foram cancelados ou 

nunca utilizados.   

 

 

Gráfico 3.1 – Classificação quanto ao sucesso dos projetos 
Fonte: Adaptado de (THE STANDISH GROUP INTERNATIONAL, 2001). 

 

 Em seu trabalho Brooks (1987) cita algumas características do software 

que impactam bastante na sua forma de produção, sendo elas: 

 Complexidade; 

 Conformidade; 

 Maleabilidade; 

 Invisibilidade; 

Brooks (1987) enfatiza que os sistemas de software normalmente 

possuem uma quantidade elevada de elementos distintos, podendo ser 

considerados o tipo de construção humana mais complexa, pois à medida que 

um sistema desse tipo cresce a quantidade de partes distintas segue a mesma 

tendência.  
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Brooks (1987) também ressalta que a conformidade, a qual o software 

deve obedecer é bastante dinâmica. As necessidades, impostas por 

instituições e sistemas humanos, tendem a se alterar com o passar do tempo. 

O produto necessita estar em constante adequação às novas necessidades 

que porventura surjam. 

Dessa forma, no decorrer do ciclo de vida do software surgem inúmeras 

requisições por mudanças, as quais estão estreitamente relacionadas à 

maleabilidade extremamente elevada deste tipo de produto. Devido a 

impossibilidade de se visualizar o software, característica da invisibilidade, as 

solicitações por mudança não levam em consideração a alta complexidade 

existente no software. 

A indústria de software busca então novos conceitos da indústria 

tradicional, com o intuito de atenuar os problemas que ainda persistem. Dentre 

as novas formas de produção criadas na indústria tradicional, o Sistema de 

Produção Toyota ganha bastante destaque e será detalhado a seguir. 

 

3.4 Sistema de Produção Toyota 

 

O Sistema de Produção Toyota tem início na década de 1940, quando o 

sistema de produção em massa era dominante no mercado americano. 

Diferentemente do que acontecia no Japão, onde se originou o Sistema Toyota, 

o mercado americano tinha capacidade para absorver a enorme quantidade de 

produtos que saiam das fábricas (OHNO, 1988; HOWELL, 1999; 

POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003). 

Como a realidade japonesa era diferente, já que o país havia sido muito 

prejudicado durante a Segunda Guerra Mundial, existia uma grande 

necessidade de se encontrar uma forma de garantir a sobrevivência do 

mercado automobilístico japonês. O mercado deste país não tinha capacidade 

de absorver uma grande quantidade de produtos, e dessa forma utilizar uma 

produção massificada não era uma alternativa.    

 Imersa nesse contexto, a Toyota deveria encontrar uma forma de 

produzir carros tão baratos como os americanos, porém em pequena 

quantidade. Até então, a forma de se conseguir ganho de produtividade com 



33 
 

 
 

baixa de custos era aumentando a escala de produção. A solução para o 

problema surgiu quando a empresa em questão entendeu que em períodos de 

lento crescimento econômico a eficiência deve ser alcançada mediante a 

redução da quantidade de trabalho empregada na produção (OHNO, 1988; 

HOWELL, 1999).  

A nova maneira de produzir tinha como máxima a ideia de que formas 

inadequadas de trabalho levavam ao desperdício. A produtividade japonesa era 

mais baixa que a americana, pois ainda existiam muitas perdas no processo 

produtivo. Eliminando essas perdas a produção de automóveis no Japão seria 

viável e competitiva (OHNO, 1988; ABDELHAMID, 2004). 

A nova propulsão da produção seria a demanda. Ao invés de criar 

produtos e depois procurar necessidade, haveria uma necessidade que 

impulsionaria a produção (HOWELL, 1999; ABDELHAMID, 2004).  

Na perspectiva do Sistema de Produção Toyota existem sete tipos de 

desperdícios (POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003): 

1. Estoque; 

2. Processos extras; 

3. Excesso de produção; 

4. Transporte; 

5. Espera; 

6. Movimento; 

7. Defeitos.  

Desperdício, nessa ótica seria tudo aquilo que não cria valor ao cliente. 

O termo valor não teria apenas conotação monetária. O valor de um produto 

não está apenas na relação entre preço e benefício gerado por um produto. 

Produtos ou serviços gratuitos também geram valor ao cliente. Nesse sentido, 

um produto tem valor quando justifica todo o esforço depositado neste, tanto 

por fabricantes como por usuários (HOWELL, 1999; ABDELHAMID, 2004). 

Produzir apenas por demanda eliminaria excesso de produção, estoque 

desnecessário e acúmulo de subprodutos inacabados. Para apoiar essa 

atividade o controle de qualidade era feito pelos próprios funcionários, no 

decorrer do processo produtivo. Dessa forma, foi necessário um rearranjo na 

estrutura da linha de produção, pois ao invés de dividir a linha por tipo de 

seguimento, houve um posicionamento de acordo com o tipo de processo que 
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seria executado. O objetivo era eliminar desperdícios com transporte, 

movimentação e esperas (OHNO, 1988; HOWELL, 1999).  

Outra característica do Sistema Toyota era a multifuncionalidade do 

trabalhador. Os trabalhadores deveriam estar preparados para auxiliar em 

qualquer parte da produção e para tomar conta de várias máquinas ao mesmo 

tempo. Caso em algum momento o trabalhador fique sem serviço, este deve 

ajudar um companheiro na concretização do trabalho (OHNO, 1988). 

Uma prática que se tornou bastante difundida foi o uso do kanban. A 

forma mais comum de um kanban é um pedaço retangular de papel em um 

envelope de vinil. As informações passadas por kanban estão relacionadas às 

necessidades do processo de produção. Dessa forma um processo posterior 

será cliente de um processo anterior, de forma a garantir que um recurso só 

seja consumido no momento necessário (OHNO, 1988; LARMAN, C.; VODDE, 

2009). 

 

3.5 Desenvolvimento ágil de software 

 

À medida que os métodos tradicionais passaram a não obter o nível de 

sucesso necessário na concretização dos projetos, houve a necessidade de se 

criar novas práticas para guiar as equipes de desenvolvimento de software. 

Essas novas práticas são orientadas às pessoas pertencentes ao projeto e 

procuram trazer flexibilidade para sobreviver a um ambiente com mudanças 

constantes (COCKBURN; HIGHSMITH, 2001). 

 Os métodos ágeis surgem como respostas aos métodos tradicionais, 

que são baseados no seguimento de um plano bem definido, excesso de 

documentação e rigorosa padronização (NERUR et al., 2005; KAJKO-

MATTSSON, 2008). 

 Autores como Schwaber (2004), Cockburn e Highsmith (2001), falam 

que os métodos ágeis são a única maneira de se gerenciar problemas em 

ambientes complexos, por tais métodos aceitarem as mudanças, se adaptarem 

a elas e não enfatizarem à previsibilidade. 

Dessa forma, no início do ano de 2001, um grupo de profissionais se 

reuniu com o intuito de debater sobre as formas que por eles eram utilizadas 

como alternativa aos processos excessivamente baseados em documentação 
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e formalismo. Desse encontro se origina o Manifesto pelo Desenvolvimento Ágil 

de Software, ou simplesmente Manifesto Ágil, o qual possui os seguintes 

valores (BECK et al., 2001): 

 Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas; 

 Software funcionando acima de documentação abrangente; 

 Colaboração com o cliente acima de negociação de contratos e 

 Responder a mudanças acima de seguir um plano. 

É importante ressaltar que os valores à direita não são descartados, mas 

tem menos importância dos que os à esquerda.  

Segundo Beck et al. (2001), os métodos ágeis também seguem um 

conjunto de princípios, os quais são: 

1. A maior prioridade consiste na satisfação do cliente pela entrega rápida 

e contínua de Software útil;  

2. As modificações são bem vindas, mesmo quando tardias no 

desenvolvimento. Métodos ágeis se adaptam as mudanças para garantir 

a competitividade do cliente;  

3. Entrega frequente, em poucas semanas ou meses, de Software que 

funciona;  

4. Todos os envolvidos no desenvolvimento de Software devem trabalhar 

em colaboração diária e durante todo o projeto;  

5. Construir o produto com equipes motivadas. Oferecer às equipes o 

ambiente e suporte necessários para que o trabalho seja executado;  

6. O modo mais eficaz e eficiente de transmitir a informação é através da 

conversação face-to-face;  

7. À medida principal do progresso é a existência de Software que 

funciona;  

8. Os processos ágeis promovem um desenvolvimento sustentável;  

9. Atenção constante à excelência técnica e ao bom design, como forma de 

se adquirir agilidade;  

10. Simplicidade, a arte de maximizar a qualidade do trabalho realizado, é 

essencial;  

11. As melhores soluções surgem de equipes auto-organizadas;  

12. Em intervalos regulares a equipe reflete sobre como ser mais eficiente e 
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ajusta adequadamente o seu comportamento.  

Segundo Dybå e Dingsøyr (2008), os principais métodos ágeis são: 

Crystal methodologies, Dynamic software development method (DSDM), 

Feature-driven development, Lean software development, Scrum e Extreme 

programming. 

 Nesse trabalho serão detalhados o Lean Software Development e o 

Scrum. 

 

3.6 Lean Software Development 

 

Segundo Womack e Jones (1994), apesar da produção enxuta ter sido 

originada na indústria automobilística, seus principais princípios podem ser 

aplicados em qualquer tipo de indústria.  

Essa seção aborda como se dá a incorporação da filosofia Lean ao 

desenvolvimento de software. Sendo assim, é demonstrado como os conceitos 

do Sistema Toyota são adaptados ao contexto da indústria de software. Com 

esse objetivo, o trabalho de Poppendieck e Poppendieck (2003) vai ser a 

principal referência utilizada, pois, segundo Tatum (2005), a literatura nessa 

área é em sua maioria obra desses autores, ou é baseada nas suas ideias.  

 

3.6.1 Princípios básicos do desenvolvimento de software utilizando a 

filosofia Lean 

 

Para compreender como os benefícios da produção enxuta podem ser 

aplicados no desenvolvimento de software é necessário entender os principais 

pilares dessa filosofia. Elenca-se então, os referidos princípios 

(POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003): 

1. Eliminar desperdícios; 

2. Amplificar o aprendizado; 

3. Adiar decisões ao máximo; 

4. Entregar o mais rapidamente possível; 

5. Delegar poder à equipe; 

6. Incorporar integridade; 

7. Ver o todo.  
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3.6.1.1 Eliminar desperdícios 

 

Eliminar desperdício é o ato de se evitar os sete tipos de desperdícios 

anteriormente elencados neste trabalho. Para isso, deve-se sempre ter em 

mente que o cliente está no foco de todo o processo. O cliente é responsável 

por dá início ao processo, prover feedback relacionado ao andamento do 

mesmo e ser o termômetro sobre a real necessidade de qualquer esforço 

empregado durante o desenvolvimento do produto (POPPENDIECK & 

POPPENDIECK, 2003). 

 A seção 3.5.2 traz mais detalhes sobre desperdícios no contexto da 

indústria de software. 

 

3.6.1.2 Amplificar o aprendizado 

 

O processo de desenvolvimento de software é uma atividade bastante 

complexa. Nem sempre o desenvolvedor tem em mente a melhor maneira de 

fazer certo trabalho. A ideia então é fazer experimentos e obter experiência 

através dos resultados. Porém os experimentos devem ser bem pensados, é 

importante experimentar algo que realmente acredita-se que vai dá certo 

(POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003). 

 O uso de iterações curtas e frequentes está fortemente ligado a este 

princípio. Através de ciclos rápidos aumenta-se o feedback sobre o que está 

sendo feito. A ideia é não evitar mudanças, e sim adaptar-se a elas 

(POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003; SCHWABER, 2004).  

  Outro grande benefício gerado por avaliações constantes do trabalho 

reside no fato de corrigir-se qualquer coisa que não esteja nos conformes antes 

que um grande esforço seja demandado (POPPENDIECK, M.; 

POPPENDIECK, T., 2003). 

 As iterações dentro da perspectiva ágil devem gerar valor agregado. O 

subproduto de uma iteração deve ser uma parte testada, integrada e funcional 

do produto (POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003). 
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3.6.1.3 Adiar decisões ao máximo 

 

Devido às características intrínsecas do software ainda é bastante difícil 

representar, de forma satisfatória, como o produto ficará quando estiver pronto, 

pois tal produto é uma abstração, e dessa forma, é impossível verificar se a 

ideia contida na mente dos diversos stakeholders foi captada corretamente 

(BROOKS, 1997). 

 A infinita maleabilidade do software também dá mais respaldo para 

exigências por mudanças. O sistema em produção deve ser capaz de se 

adaptar as novas características que porventura sejam necessárias (BROOKS, 

1997). 

 Ao se adiar decisões é permitido ao cliente tomá-las baseado em 

opções, e não apenas em especulações. A partir do momento que o 

desenvolvimento evolui, é aumentado o entendimento sobre os aspectos que 

realmente agregam valor e sobre os que não. O cliente saberá o que realmente 

precisa à medida que adquire maior conhecimento sobre o que ele tem 

disponível (POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003). 

 

3.6.1.4 Entregar o mais rápido possível 

 

O modelo cascata busca formas de planejar tudo o que deve ser feito antes de 

começar o trabalho. O objetivo é prevenir riscos e evitar mudanças durante o 

projeto, o que levaria a uma nova fase de planejamento do novo contexto do 

projeto.  

 Segundo Cockburn e Highsmith (2001), a necessidade por mudanças é 

uma constante. As mudanças podem vim de uma melhor compreensão do 

problema a ser resolvido, de novas necessidades de mercado, novas 

legislações, entre outros.  

Ao invés de tentar prevenir que mudanças ocorram o ideal é entregar de 

forma tão rápida que o cliente não possa solicitar alterações no escopo 

(POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003). 

A maturidade dos processos não reside no fato de seguir perfeitamente 

um plano traçado, e sim em entregar ao comprador algo de qualidade e com 
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valor agregado no menor tempo possível (POPPENDIECK, M.; 

POPPENDIECK, T., 2003). 

Em um projeto dividido por iterações, entregas rápidas aumentam o ciclo 

de feedback possibilitando que decisões desnecessárias sejam adiadas até o 

momento correto de serem tomadas.  Caso os resultados demorem muito a 

aparecer, o comprador tende a tomar decisões precipitadas, pois sabe que a 

oportunidade para intervir só virá novamente depois de muito tempo 

(POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003).  

 

3.6.1.5 Delegar poder à equipe 

 

Em um ambiente ágil, no qual entregas devem ser feitas de forma rápida e 

constante não se pode haver muita espera na tomada de decisões. As 

informações devem fluir constantemente de forma que os próprios 

trabalhadores possam definir ajustes no processo. Com uma comunicação 

constante entre os principais atores do processo produtivo, não existe a 

necessidade de uma unidade centralizadora para tomar as decisões por tais 

atores (POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003). 

 Esse princípio é fortemente baseado na ideia, utilizada no Sistema 

Toyota, de que os trabalhadores diretamente ligados ao chão de fábrica são os 

que mais têm conhecimentos sobre as minúcias do processo. O aprendizado 

gerado nesse nível deve circular constantemente e ser enriquecido retornando 

sempre em forma de melhoria contínua (HOWELL, 1999; POPPENDIECK, M.; 

POPPENDIECK, T., 2003). 

 A melhor maneira de saber se o trabalho está no caminho correto é 

mantendo constante contato com o cliente, buscando sempre entender as reais 

necessidades deste, colaborando com os membros da equipe e 

frequentemente apresentar resultados que permitam o recebimento de 

feedback (POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003). 
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3.6.1.6 Incorporar integridade 

  

Na ótica do desenvolvimento de software utilizando os princípios lean, existem 

dois tipos de integridade, segundo Poppendieck e Poppendieck (2003), que 

são: integridade percebida e integridade conceitual. 

A integridade percebida está relacionada à entrega daquilo que o cliente 

deseja e necessita. O cliente pode necessitar de algo, mas pode não saber 

explicar essa necessidade ou até mesmo desconhecê-la. Dessa forma, uma 

constante comunicação permite que se alcance uma melhor compreensão do 

que realmente é preciso ser produzido (POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, 

T., 2003).  

É importante ressaltar que entregar algo que o cliente necessite mesmo 

sem haver o pedido não é considerado um desperdício, desde que tal ato 

agregue real valor de negócio ao cliente.  

Já a integridade conceitual diz respeito à harmonia e coesão entre as 

diversas partes que compõe o produto. Deve-se evitar, portanto, que o usuário 

tenha a percepção de estar utilizando um conjunto de softwares diferentes 

(BROOKS, 1987; POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003). 

 

3.6.1.7 Ver o todo 

 

É mais importante enxergar o produto como um todo integrado, do que apenas 

como um subconjunto de partes integradas. A utilização da subdivisão do 

problema em partes menores é importante para o desenvolvimento do trabalho, 

porém otimizar pequenas partes individualmente, sem levar em consideração o 

todo, pode levar ao detrimento do desempenho de outras pequenas partes 

(POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003). 

 O ideal é medir o desempenho do produto final, derivado de entregas 

parcial ou total, dando foco ao equilíbrio do sistema como um todo 

(POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003). 

 

 

 



41 
 

 
 

3.6.2 Desperdícios no desenvolvimento de software 

 

Como o foco da produção enxuta é a remoção dos desperdícios contidos no 

processo de produção, é importante definir bem o que é um desperdício no 

contexto de desenvolvimento de software. No Quadro 3.1, pode-se verificar o 

mapeamento entre os sete tipos de desperdício na manufatura e os sete tipos 

de desperdício no desenvolvimento de software, segundo Poppendieck e 

Poppendieck (2003). 

  
Quadro 3.1 - Mapeamento entre os tipos de desperdício da manufatura e do 

desenvolvimento de software 
Os sete tipos de desperdício da 

manufatura 
Os sete tipos de desperdício no 

desenvolvimento de software 

Estoque Trabalho parcialmente concluído 

Processos extras Processos extras 

Excesso de produção Funcionalidades extras 

Transporte Chaveamento entre tarefas 

Espera Espera 

Movimento Movimento 

Defeitos Defeitos 

Fonte: Adaptado de (POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003). 

 

3.6.2.1 Trabalho parcialmente concluído 

 

Deixar algo sem está completamente finalizado é um grande risco ao projeto. 

Dividir as etapas de produção é uma boa estratégia, entretanto, as saídas de 

cada etapa devem ser integradas para realmente convergir na verdadeira 

solução. Ao deixar alguma parte parcialmente feita, não é possível verificar se 

o todo funcionará corretamente. Uma parte parcialmente concluída ainda pode 

atrapalhar a concretização de outras partes do projeto (POPPENDIECK, M.; 

POPPENDIECK, T., 2003).   

 Uma boa definição sobre o que é um trabalho concluído no contexto da 

equipe ajuda a atenuar esse problema. Autores como Sutherland et al. (2008), 

Mulder (2010), Smith e King (2009), citam que é de extrema importância a 

equipe ter uma visão compartilhada e bem definida sobre esse aspecto. 

 Outra questão diz respeito à capitalização dos resultados do produto. O 

capital proveniente de uma funcionalidade tida como acabada, mas realmente 

não o estando, pode trazer problemas financeiros. O que foi desenvolvido 

tende a entrar rapidamente em produção e o retorno de investimento esperado 
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será prejudicado pela não completude do trabalho (POPPENDIECK, M.; 

POPPENDIECK, T., 2003).   

 

3.6.2.2 Processos extras 

 

Durante a evolução da indústria de software surgiu-se a necessidade por 

métodos mais rígidos que guiassem o desenvolvimento para o sucesso. 

Todavia, o enxerto de burocracia tomou grande proporção de forma a consumir 

muito tempo do projeto (DEMARCO; BOEHM, 2002). 

 Documentar diminui o tempo de resposta mesmo para algumas 

questões triviais. No decorrer do projeto a documentação tende a se tornar 

obsoleta. Poucas pessoas realmente se interessam em ler os documentos, pois 

estes não agregam real valor (POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003).   

 Muitos projetos de desenvolvimento necessitam de documentação para 

que os clientes assinem e aprovem o escopo do projeto, porém apenas isso 

não faz os documentos agregarem real valor ao produto. Caso documentar 

seja realmente necessário, este processo deveria produzir documentos em alto 

nível, os mais curtos possíveis e sem absorver recursos das partes que 

realmente agreguem valor ao projeto (POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 

2003). 

 No caso de sistemas críticos, como um software para controle de tráfego 

aéreo, por exemplo, existe a real necessidade dos requisitos estarem bem 

escritos e com completa rastreabilidade, de forma que a documentação 

realmente agrega valor ao produto. 

 Uma boa forma de aferir a necessidade de um documento é verificar se 

algum integrante da equipe está impossibilitado de dar continuidade a alguma 

atividade por estar esperando por este artefato. Mesmo assim, é importante 

buscar-se formas mais eficientes e eficazes para se transmitir as informações. 

A prioridade deve ser dada a escrever testes de aceitação ao invés de 

requisitos. Em geral é interessante deixar para documentar alguma 

funcionalidade durante a fase de implementação desta.  
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3.6.2.3 Funcionalidades extras 

 

O acréscimo de funcionalidades extras tende a acarretar problemas. É uma 

boa prática testar cada linha de código escrita. Cada linha extra de código 

aumentará a probabilidade de existência de um bug, aumentará a 

complexidade de compreensão e manutenção do sistema e também elevará o 

esforço despendido nos testes (POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 

2003). 

 Trabalhar em funcionalidades não solicitadas também consome recursos 

que deveriam estar sendo empregados em atividades que agregam valor ao 

produto. 

No trabalho de Jhonson (2002), o autor expõe aspectos críticos sobre as 

funcionalidades contidas nos projetos estudados pelo Standish Group. O 

Gráfico 3.2 apresenta os resultados do estudo ora citado. 

 

 

Gráfico 3.2 – Utilização de funcionalidades em softwares 
Fonte: Adaptado de (JHONSON, 2002). 

 

 Tendo esses dados em mente, algo aparentemente não comprometedor 

acarreta bastante esforço que não agrega valor. Considerando que apenas 

20% das funcionalidades realmente são utilizadas frequentemente, soma dos 

13% de “frequentemente” com os 7% de “sempre”, há um desperdício de 80% 

de esforço em itens sem prioridade. 

  

3.6.2.4 Chaveamento entre tarefas 

 

O chaveamento de tarefas se refere principalmente a pessoas participando de 

vários projetos. Sempre que um desenvolvedor precisa alternar entre tarefas, é 
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necessário que haja um gasto de tempo para que todo o contexto de outro 

projeto seja assimilado. Dentro de um mesmo projeto, isso também pode 

acontecer, quando um membro da equipe está trabalhando ao mesmo tempo 

em atividades bastante diferentes. No período de adaptação o integrante da 

equipe se torna mais suscetível a quebras de concentração por fatores 

externos. É necessário também consumir certo tempo no processo de 

adaptação. Pertencer a vários projetos tende a aumentar o número de 

interrupções, chaveamento de tarefas e, consequentemente, o desperdício de 

tempo (DEMARCO; LISTER, 1999; DEMARCO; LISTER (apud 

POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003)). 

Goldratt (apud POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003) afirma 

que a forma mais rápida de se conduzir projetos paralelos é trabalhando-os de 

forma sequencial. Este autor completa dizendo que projetos paralelos 

estimados em duas semanas provavelmente durarão mais de cinco semanas, 

pois o tempo de chaveamento entre tarefas será adicionado ao projeto. 

 

3.6.2.5 Espera 

 

Um grande desperdício no desenvolvimento de software é ter que esperar as 

coisas acontecerem. Enxergar esperas como desperdício ajuda a verificar os 

processos que realmente valem a pena estar contidos no projeto. Atrasos com 

o início do projeto, perder muito tempo com revisões excessivas de requisitos, 

tempo gasto em várias revisões e aprovações, atrasam a entrega de valor de 

negócio para o cliente (POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003). 

 Um bom princípio a ser seguido para evitar esperas desnecessárias é o 

de adiar decisões ao máximo, pois dessa forma, não se gasta muito tempo 

tentando encontrar soluções para problemas dos quais não se têm muitas 

informações. 

 

3.6.2.6 Movimento 

 

Novamente o aspecto da concentração do desenvolvedor vem à tona. 

Desenvolver software requer bastante concentração e movimentos 

desnecessários contribuem para a perda desta. Uma equipe que utiliza práticas 
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de desenvolvimento ágil geralmente fica em uma mesma sala. O tempo que um 

integrante da equipe leva para obter informações necessárias para continuar 

seu trabalho termina sendo somado ao tempo necessário para restaurar o foco 

no trabalho que estava sendo realizado. É importante ressaltar que a presença 

do cliente é essencial nesse tipo de desenvolvimento, pois este deve estar 

disponível para sanar dúvidas de forma rápida (DEMARCO; LISTER, 1999; 

POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003).  

 Outro problema que o desperdício de movimento pode causar é a perda 

de conhecimento tácito ao se passar uma tarefa entre integrantes da equipe. 

 Esse aspecto está relacionado com a proposta de utilização do kanban 

no Sistema de Produção Toyota. Um processo é cliente do seu processo 

anterior e deve ser atendido no momento que sinaliza alguma necessidade 

através do kanban. O processo cliente não precisa fazer mais esforço do que o 

de sinalizar sua necessidade e deve ser provido dos itens necessários para a 

concretização do seu trabalho.  

No caso do desenvolvimento de software esses itens podem ser 

documentação com valor agregado, resultado de testes, informações do 

cliente, entre outros (POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003). 

  

3.6.2.7 Defeitos 

 

Defeitos trazem bastante prejuízo ao produto, todavia mesmo um defeito crítico 

pode ter seu impacto reduzido caso seja rapidamente identificado e corrigido. 

Sendo assim, a velocidade de identificação e correção de um problema é o que 

realmente agrega valor (POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2003). 

 

3.7 Scrum 

 

Segundo Sutherland (2008), Scrum surgiu do esforço de Sutherland e 

Schwaber em 1993 e foi formalizado em 1995. Segundo Schwaber (2004), a 

principal característica desse framework é o foco em situações relacionadas ao 

gerenciamento de projetos, em situações em que planejar em longo prazo é 

difícil.  
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 Schwaber (2004) destaca que Scrum é uma forma de controlar 

processos complexos, que para o autor, são aqueles em que as diversas 

variáveis, como requisitos, prazos, recursos, tecnologias, entre outras, se 

comportam de maneira imprevisível. 

 Esse framework não tem por objetivo definir técnicas específicas para o 

desenvolvimento de software, mas traz descrições de como os integrantes da 

equipe devem trabalhar para atingir os objetivos do projeto. 

 A seguir são descritos os principais papéis do Scrum, suas práticas e 

seu fluxo. 

 

3.7.1 Papéis no Scrum 

 

No Scrum os diversos stakeholders do projeto são divididos em dois grupos 

principais: os envolvidos e os comprometidos. Os envolvidos são os diversos 

espectadores do projeto que não têm autoridade direta sobre o processo 

(SCHWABER, 2004). 

Já os comprometidos, de acordo com Schwaber (2004), são aqueles que 

estão diretamente ligados com o desenvolvimento e gerenciamento dos 

processos e tem papéis bem definidos, sendo eles: Scrum Master, Product 

Owner e Time (equipe Scrum). 

 

3.7.1.1 Scrum Master 

 

A comparação mais comum entre os papéis do gerenciamento de projetos 

tradicionais e do Scrum eleva o Scrum Master ao cargo de gerente de projeto. 

Contudo, enquanto o gerente de projetos gerencia ditando o ritmo do trabalho, 

o Scrum Master gerencia o funcionamento do Scrum (SCHWABER, 2004). 

O Scrum Master é responsável por garantir que os diversos aspectos 

definidos no framework sejam seguidos corretamente. O ocupante desse papel 

também é responsável por garantir que o fluxo do trabalho ocorra da melhor 

forma possível, solucionando qualquer problema que esteja impedindo o 

andamento do time (SCHWABER, 2004). 
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3.7.1.2 Product Owner 

 

O Product Owner (PO) é o responsável por traduzir o que o produto deve ser 

através de uma lista de funcionalidades. O PO não necessariamente é o 

cliente, mas sempre é aquele que dá a palavra final em quesitos de aceitação 

do produto (DEEMER; BENEFIELD, 2007).  

 O foco principal do PO é o Retorno de Investimento. O ocupante desse 

papel deve priorizar as funcionalidades, para garantir que as funções de maior 

valor para o negócio sejam implementadas o mais rápido possível, deve 

estabelecer requisitos não-funcionais e também é o responsável por 

inspecionar e adaptar o produto às novas necessidades que porventura 

venham a surgir (SCHWABER, 2004). 

 

3.7.1.3 Time 

 

O time, ou equipe Scrum, é responsável por seu próprio gerenciamento. Dessa 

forma, o Scrum Master trabalha apenas como facilitador no dia-a-dia da equipe. 

O time é o principal responsável pelo processo de adaptação da forma de se 

trabalhar. São os membros classificados nesse papel que decidem como os 

requisitos vão ser transformados em funcionalidades (SCHWABER, 2004). 

 Geralmente um time no Scrum tem tamanho variando de cinco a dez 

integrantes. Os membros são multifuncionais e responsáveis por dividir as 

funcionalidades em tarefas bem como, de forma autogerenciável, definir o 

responsável para cada uma destas (SCHWABER, 2004; DEEMER; 

BENEFIELD, 2007). 

 

3.7.2 Práticas do Scrum 

 

Antes de iniciar qualquer prática, uma equipe Scrum deve possuir uma visão do 

produto e um Product Backlog. A visão do produto contempla os motivos pelos 

quais o produto vai ser construído e o que se espera ter como resultado final do 

projeto. O Product Backlog contém os requisitos funcionais e não-funcionais 

que o produto deve atender para concretizar os objetivos do projeto 

(SCHWABER, 2004). 
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 O Product Backlog é responsabilidade do Product Owner. O PO deve 

produzir o Product Backlog, priorizá-lo e disponibilizá-lo à equipe. A lista de 

funcionalidade fica em constante adaptação ao longo de todo o projeto com o 

objetivo de atender as mudanças que podem surgir no decorrer deste 

(SCHWABER, 2004; SCHWABER, 2009). 

 Definidos os objetivos do projeto e o Product Backlog a equipe pode 

começar a utilizar as práticas do framework para gerenciar seu projeto. 

 

3.7.2.1 Planejamento da Sprint 

 

No Scrum, o desenvolvimento é dividido em ciclos, ou iterações, chamadas de 

sprint. Cada iteração dura entre duas a quatro semanas e deve gerar no seu 

fim uma parte funcional do produto. É recomendado que a duração das 

diversas sprints componentes do projeto não seja alterada. Durante a sprint, o 

Scrum Master é responsável por evitar que problemas impeçam a equipe de 

alcançar o objetivo do ciclo. Uma sprint pode ser cancelada pelo PO caso se 

torne obsoleta (SCHWABER, 2009). 

 O planejamento de uma Sprint é dividido em duas partes, cada uma 

contendo em torno de quatro horas de duração. Na primeira etapa o objetivo é 

escolher dentre os itens do Product Backlog, aqueles que serão implementados 

na iteração que está sendo iniciada. Forma-se assim uma lista de 

funcionalidades menor e que deve ser atendida no final da iteração 

(SCHWABER, 2009). 

O time é responsável por definir o grau de dificuldade de cada item 

contido no Product Backlog, para que dessa forma seja possível estimar a 

quantidade de itens que eles conseguem transformar em funcionalidades 

durante um ciclo do projeto (SCHWABER, 2009). 

O PO deve deixar claro o objetivo da sprint. Delimitar esse objetivo é 

importante para dar um direcionamento ao time e como forma de facilitar a 

idealização do que deve ser feito durante a iteração. Caso esteja difícil 

concretizar os itens que foram selecionados, o time pode negociar com o PO 

uma diminuição do escopo da iteração, sendo que os itens abortados devem 

retornar ao Product Backlog para serem novamente priorizados (SCHWABER, 

2009). 
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Na segunda etapa da reunião o time debate sobre como transformar os 

itens selecionados em funcionalidades. É nesse momento que o time identifica 

as tarefas necessárias para a concretização do objetivo da Sprint. É 

interessante que as tarefas possam ser realizadas em no máximo um dia de 

trabalho. A lista contendo todas as tarefas de uma iteração é chamada de 

Sprint Backlog. A escolha do responsável por cada tarefa é feita de forma 

autogerenciável. O PO pode participar dessa reunião para tirar dúvidas. Caso o 

objetivo definido seja considerado muito complexo, o time pode renegociar o 

escopo da sprint com o PO (SCHWABER, 2009). 

 

3.7.2.2 Reuniões diárias 

 

A utilização de reuniões diárias ajuda a equipe na manutenção da visibilidade e 

inspeção da sprint. O tempo de duração dessa reunião é de quinze minutos. 

Nesse tempo, os integrantes do time devem expor o que fizeram desde a 

última reunião; o que pretendem fazer até a próxima reunião; o que porventura 

possa estar os impedindo de prosseguir com o trabalho (SCHWABER, 2009). 

 Esses encontros também favorecem a adaptação do projeto, pois o 

Scrum Master deve buscar formas de garantir que o time possa trabalhar e 

atingir o objetivo da Sprint. Entretanto, a discussão mais aprofundada sobre as 

ações que devem ser tomadas como forma de adaptar o trabalho do time não 

faz parte do escopo dessa prática. Caso necessário, o time e o Scrum Master 

podem marcar uma reunião específica para discutir formas de remover os 

impedimentos encontrados na reunião do dia corrente (SCHWABER, 2009). 

 Dois artefatos que dão suporte ao controle diário das equipes são: 

gráfico de burndown e taskboard. 

 O gráfico de burndown traz informações relacionadas à quantidade de 

trabalho que já foi realizado, a quantidade de trabalho que ainda falta ser 

realizado e o tempo restante da Sprint (SCHWABER, 2009). 

 É interessante que os próprios membros do time atualizem diariamente o 

gráfico, pois dessa forma a visibilidade desse artefato é aumentada. Outra boa 

prática é a de atualizar o gráfico logo após uma reunião diária, pois o time 

possui conhecimento dos últimos trabalhos realizados. 
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 O taskboard contém todas as tarefas definidas para a iteração, 

classificadas por estado de resolução. Dessa forma o time pode ter uma boa 

visão da quantidade de trabalho que: já foi feito; está sendo feito; ainda vai ser 

iniciado. As Figuras 3.2 e 3.3 trazem um exemplo do uso desses artefatos.  

 

 

Figura 3.2 – Visão do taskboard e do burndown no início da sprint 

Fonte: Pacheco, 2010 
 

No início da iteração todos os itens são classificados como não 

iniciados. À medida que os membros da equipe vão se alocando para realizar 

as tarefas, estas vão aos poucos sendo reclassificados em iniciado e pronto. O 

gráfico de burndown vai acompanhando a movimentação das tarefas, provendo 

outra forma de visualização da produtividade da equipe.  

 

 

Figura 3.3 – Visão do taskboard e do burndown durante a sprint 

Fonte: Pacheco, 2010 
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3.7.2.3 Revisão da Sprint 

 

Na Revisão da Sprint, o time demonstra o resultado principal de cada iteração, 

o produto funcionando. Também podem ser expostas algumas lições que foram 

aprendidas durante a iteração. A duração máxima desse encontro é de quatro 

horas. Os participantes obrigatórios são o PO, o Scrum Master e o time. É 

interessante que outros stakeholders participem dessa reunião para que 

diferentes visões possam agregar mais valor ao feedback adquirido com essa 

prática (SCHWABER, 2009). 

 Vale ressaltar que essa reunião não é apenas uma exposição do produto 

funcionando. Na revisão da sprint o PO avalia o produto resultante do ciclo e 

fornece o parecer sobre o que pode ser considerado pronto e o que deve ser 

melhorado. Dessa forma, esse encontro permite a avaliação da produtividade 

da equipe aumentando também o nível de conhecimento com relação à 

quantidade de trabalho que pode ser feito na próxima iteração (SCHWABER, 

2009). 

  

3.7.2.4 Retrospectiva da Sprint  

 

Antes do fechamento da Sprint, ocorre a reunião de Retrospectiva da Sprint, 

que tem duração máxima de três horas. A ideia por traz desse encontro é que o 

time revise tudo o que foi feito durante a iteração, levando-se em consideração 

todos os aspectos envolvidos com o gerenciamento e desenvolvimento do 

produto (SCHWABER, 2009). 

 A inspeção se dá através da identificação e priorização dos principais 

itens que ocorreram bem e daqueles que podem ser melhorados, com foco em 

tornar o desenvolvimento mais eficaz e gratificante (SCHWABER, 2009).  

 A Retrospectiva começa com o Scrum Master perguntando ao time 

(SCHWABER, 2004): 

 O que deu certo na Sprint passada? 

 O que podemos melhorar na próxima Sprint? 

O time então prioriza a ordem de debate com relação aos tópicos 

levantados e que requerem melhoria. É interessante que as retrospectivas 

resultem em mudanças, pois senão tornam-se frustrantes (SCHWABER, 2004). 
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Como o Scrum não se aprofunda muito com relação a uma estrutura 

para a condução desse encontro e também não define atividades a serem 

seguidas, se optou por trazer mais detalhes, na seção 3.8, sobre retrospectivas 

no contexto ágil no geral. O capítulo quatro, o qual contempla a metodologia 

proposta neste trabalho, também aborda mais detalhes sobre o tema em 

questão. 

  

3.7.3 Fluxo do Scrum 

 

Definidos os papéis, as práticas e os principais artefatos, se torna mais fácil 

entender o fluxo de trabalho realizado durante um projeto gerenciado com 

Scrum. Para auxiliar a compreensão, é apresentada a Figura 3.4, a qual 

resume o ciclo do framework. 

 

 

Figura 3.4 – Fluxo do Scrum 

Fonte: Asfora, 2009. 
 

 Em primeiro lugar, o PO define a visão do produto, que deve conter a 

justificativa e os objetivos do produto. Essa visão deve estar de acordo com os 

desejos do cliente. Definido o escopo do projeto, o Product Owner, cria a lista 
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de itens, Product Backlog, que precisam ser concretizados para que a visão do 

produto seja atendida. Essa lista é constantemente revisada durante todo o 

projeto para que seus componentes estejam sempre priorizados, e para 

garantir que ainda estejam dentro do escopo. É possível ainda inserir novos 

itens de backlog no decorrer do projeto para garantir a satisfação e 

competitividade do cliente. 

 Definidos os requisitos iniciais do sistema, inicia-se a primeira iteração, 

com o planejamento da sprint, o qual é dividido em duas etapas. Como primeira 

etapa, a equipe, o Scrum Master e o PO se reúnem para definir o Sprint 

Backlog. O escopo da iteração leva em consideração principalmente a 

priorização dos requisitos, feita pelo PO, e a quantidade de esforço necessário 

para se concretizar cada item do backlog, estimada pela equipe.  

 Decidido o escopo do ciclo, inicia-se a segunda etapa, na qual o time irá 

identificar as tarefas necessárias para que os requisitos da sprint se tornem 

produto funcionando. É definida também a estimativa de esforço necessário 

para concretizar cada uma das tarefas. De forma autogerenciável, cada 

membro do time decide com quais tarefas ele irá se comprometer. 

 Após o planejamento, inicia-se a fase de desenvolvimento. Essa fase é 

gerenciada por reuniões diárias, com duração de 15 minutos cada, nas quais 

cada membro da equipe relata o estado atual das suas tarefas e expõe se 

existe algum problema que está o impedindo de seguir com o planejado. O 

acompanhamento do trabalho diário é facilitado pela constante atualização do 

taskboard e do burndown. 

 No fim de cada iteração, é apresentado o produto resultante do ciclo 

durante a reunião de review, que conta com a presença do time, do Scrum 

Master, do PO e de outros possíveis stakeholders.  

 Após a apresentação do produto, a equipe se reúne na reunião de 

retrospectiva. Nesse encontro, a equipe debate sobre os pontos considerados 

positivos no trabalho e os que ainda precisam ser melhorados. 

 Finalizada a retrospectiva, o grupo reinicia o ciclo com a etapa de 

planejamento da nova iteração. 
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3.8 Retrospectivas no desenvolvimento ágil de software 

 

A retrospectiva pode ser vista como o melhor momento para se revisar um ciclo 

completo de trabalho. Segundo Kerth (2000), o foco dessa reunião é buscar 

compreender os pontos positivos e negativos do trabalho da equipe, para então 

se buscar melhorias nas práticas que novamente serão usadas. 

 Sendo assim, no contexto deste trabalho, a retrospectiva pode ser 

definida como um momento para se avaliar um ciclo completo de trabalho 

buscando identificar os pontos fortes do trabalho, bem como, os pontos que 

necessitam de aperfeiçoamento, para então, a cada novo ciclo, se analisar a 

melhor maneira de se atingir uma forma mais eficaz e eficiente de se trabalhar 

(KERTH, 2000; SCHWABER, 2004; DERBY; LARSEN, 2006).   

 Essa reunião não deve ser entendida apenas como um momento para 

se reportar atividades passadas, mas sim como um momento para o grupo 

debater profundamente sobre suas práticas.  

 De acordo com Dingsøyr (2004), a retrospectiva é o momento para o 

individual dividir conhecimento com o coletivo, e para o coletivo discutir 

mudanças que devem aplicadas às práticas chaves. O principal meio de 

compartilhar o conhecimento é o diálogo. 

 A retrospectiva pode então ser comparada com o processo de 

aprendizagem provido pelo pensamento sistemático, que, de acordo com 

Senge (1990), permite uma análise baseada em uma visão compartilhada dos 

principais fatos, diminuindo-se as limitações de uma análise baseada apenas 

em parte do cenário. 

 Essa reunião também pode se enquadrar como um processo de 

aprendizado baseado em um fenômeno social, que, segundo Wenger (1998), 

utiliza o engajamento entre os participantes com o objetivo de contribuir com a 

comunidade, o refinamento de práticas existentes e a manutenção da 

interconectividade entre tais práticas. 

 Dessa forma, o processo de aprendizagem adquirido com as 

retrospectivas pode ser descrito como uma conversão iteração do 

conhecimento em uma forma mais refinada e que vai se disseminando pela 

organização (NONAKA; TAKEUCHI, 1995). 
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 É importante também deixar claro que a retrospectiva não é o momento 

para fazer julgamentos e procurar culpados. O importante é evitar a procura por 

problemas no trabalho individual, dos outros integrantes, e avaliar o trabalho do 

grupo como um todo (KERTH, 2000; DERBY; LARSEN, 2006; DAVIES; 

SEDLEY, 2009). 

 Kerth (2000) cita que é importante os participantes seguirem a premissa 

de que cada membro do projeto fez o melhor que pôde de acordo com o 

cenário em que se encontra e com os recursos que tinha disponíveis em dado 

momento. 

 Derby e Larsen (2006) citam alguns benefícios de ser utilizar 

retrospectivas, como: aumento da produtividade, aumento da qualidade, 

melhora na distribuição de conhecimento, entre outros. 

 Larsen (2005) também cita benefícios, como: deixar claro o foco na 

melhoria de processos, práticas e qualidade; transferência de conhecimento de 

um projeto para outros; desenvolvimento individual e coletivo através de 

experiências reais; propor mudanças que realmente funcionem. 

 O trabalho de Nelson (2006) dá um enfoque maior com relação aos 

benefícios das retrospectivas e assim traz uma lista mais abrangente, que 

inclui: possibilitar a identificação de padrões que ajudaram na melhoria; ajudar 

na obtenção de uma transição mais limpa, no que diz respeito à resolução de 

problemas, inclusive emocionais, antes de um novo projeto; dar oportunidade 

para a existência de um aprendizado pessoal; prover oportunidade para se 

criar planos de melhoria; fornecer uma oportunidade para transformar dados 

em aprendizado; ajudar na retenção de trabalhadores na empresa; dar 

oportunidade para se descobrir os reais motivos de certos acontecimentos; 

entre outros. 

 

3.8.1 Principais diferenças entre retrospectivas tradicionais e 

retrospectivas ágeis 

 

Na conjuntura do desenvolvimento tradicional, este tema já vem sendo 

estudado há algumas décadas, todavia nesse cenário essa atividade tem 

origem das camadas mais altas da organização. O objetivo nesse cenário é a 

revisão completa de um projeto tendo como característica marcante o forte uso 
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de métricas e revisão de documentações, baseadas na ideia da existência de 

uma forte padronização dos processos (LYCETT et al., 2003; SALO, 2007).  

 Dessa forma, no desenvolvimento tradicional de software, as 

retrospectivas podem ser caracterizadas como técnica e baseada em métricas, 

interpretando-se o trabalho de Bennett e Barrett (2008). 

 Por sua vez, as retrospectivas utilizadas nas metodologias ágeis ao 

invés de ser uma atividade originada na camada gerencial da organização é 

fruto do trabalho dos participantes diretos do processo de desenvolvimento. 

Dessa forma, as ações corretivas são sugeridas e definidas pela própria 

equipe, e não impostas, como no processo de melhoria contínua tradicional 

(DERBY; LARSEN, 2006; SALO, 2007). 

Bennett e Barrett (2008) também citam um tipo de retrospectiva mais 

voltada para o aspecto social e filosófico. Nesse tipo de abordagem, o foco é 

dado aos participantes do projeto. Segundo Bennett e Barrett (2008), o mérito 

da origem dessa abordagem pode ser dado a Kerth (2000).  

Essa forma de ver a retrospectiva é usada pelas metodologias ágeis, 

pois, segundo Derby e Larsen (2006), os problemas do time, inclusive o humor 

dos integrantes durante o ciclo de desenvolvimento, são vistos com uma 

importância no mínimo similar dos problemas mais técnicos.  

Krogstie e Divitini (2009) também destacam que a retrospectiva não 

deve ser baseada apenas em fatos, mas também nos sentimentos das pessoas 

que participam do processo. 

Sendo assim, apoiando-se no exposto por Salo (2007), enquanto a 

ênfase das retrospectivas no desenvolvimento tradicional está nas métricas 

utilizadas, no desenvolvimento ágil o mais importante é o conhecimento e a 

experiência dos participantes do projeto. Ressalta-se que as métricas não são 

deixadas de lado, apenas não são tidas como a principal base para a condução 

do encontro. 

Autores como Kransdorff (apud DINGSØYR, 2004), criticam a 

abordagem menos baseada em métricas por dizerem que elas dependem 

muito da memória dos participantes. Todavia, utilizando-se ciclos curtos de 

desenvolvimento, esse problema pode ser atenuado. 
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 Essa utilização mais voltada para o lado social e filosófico entra em 

acordo com os valores ágeis de autogerenciamento, constante comunicação 

entre os envolvidos no projeto, adaptabilidade, contexto flexível, entre outros. 

 O Quadro 3.2 traz um resumo das principais diferenças entre o cenário 

de desenvolvimento tradicional e o ágil que tornam mais evidente a 

necessidade de abordagens diferentes para a condução da reunião de 

retrospectiva. 

 
Quadro 3.2 - Principais motivos para abordagens diferentes em retrospectivas para o 

cenário tradicional e o ágil 
 Desenvolvimento tradicional Desenvolvimento ágil 

Processo de 
desenvolvimento 

Baseado na padronização e 
previsibilidade no ciclo de 

desenvolvimento 

Abordagem baseada no 
entendimento coletivo da 
necessidade de rápido 
desenvolvimento dos 

produtos, ciclos curtos de 
desenvolvimento, 

necessidade de se adaptar 
às mudanças, aumentar a 

satisfação dos clientes e de 
ter um baixo nível de 

defeitos. 

Controle do processo 
Controle fortemente exercido 

pelas altas camadas da 
organização 

Times autogerenciáveis 

Transferência do 
conhecimento 

Fortemente baseada em 
documentação 

Baseada em conversas, 
principalmente face-to-face 

Principal foco das 
melhorias 

Melhorias dos processos em 
nível organizacional com foco 

nos projetos futuros 

Melhora do trabalho diário de 
projetos ainda em andamento 

Fonte: Adaptado de (SALO; ABRAHAMSSON, 2006). 
 

 Uma característica marcante das metodologias ágeis é a aceitação e 

valorização das mudanças. De acordo com Ziemer (2007), entender que existe 

a necessidade por mudança e trabalhar de forma a tirar o maior benefício deste 

cenário é um fator importante no mundo globalizado e envolto na 

competitividade entre empresas. Ziemer (2007) ainda cita que é indicado que o 

processo de mudança se dê de forma contínua e rápida. 

A maior parte dos trabalhos relacionados ao tema retrospectiva em 

desenvolvimento de software, como já dito, tratam de como conduzir tal 

processo para uma avaliação de projetos completos e visando melhorias 

organizacionais. Entretanto, devido às peculiaridades do desenvolvimento ágil 

uma forma de abordagem própria é necessária. Verificou-se, contudo, que 
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existem poucos estudos relacionados a esse tema, como também dito por Salo 

(2007). 

O fato de existirem poucos estudos nessa temática pode ser uma das 

causas de, segundo Derby e Larsen (2006) e Davies e Sedley (2009), os 

principais problemas relacionados às retrospectivas terem origem na utilização 

errada do processo de condução do encontro. São então apresentados, na 

seção a seguir, trabalhos relacionados à descrição de estruturas para a 

condução da reunião de retrospectiva.  

 

3.8.2 Trabalhos relacionados 

 

Esta seção apresenta trabalhos relacionados que influenciaram diretamente na 

concepção da metodologia proposta nesta dissertação. 

Derby e Larsen (2006) expõem em seu trabalho uma estrutura básica 

que, segundo as autoras, abrange os principais aspectos necessários para se 

conduzir uma retrospectiva. Esta estrutura contém cinco passos a serem 

seguidos (DERBY; LARSEN, 2006):  

1. Definir o contexto; 

2. Coletar dados; 

3. Gerar Insights; 

4. Decidir o que fazer; 

5. Fechar a retrospectiva.  

Tem-se então, a primeira etapa destinada a explicar o contexto, definir 

os objetivos e a duração do encontro; uma segunda na qual se busca nivelar o 

conhecimento de todos os integrantes do time buscando-se ao máximo criar 

um conhecimento uniforme sobre a iteração que está sendo finalizada; a 

terceira voltada a uma análise mais aprofundada sobre os dados coletados 

pelo time na segunda etapa; uma quarta que tem como principal objetivo a 

definição sobre quais ações corretivas devem ser tomadas para tornar o 

trabalho da equipe mais eficiente e eficaz; e finalmente, a quinta etapa voltada 

à finalização do encontro e a criação do documento da retrospectiva. 

Derby e Larsen (2006) expõem, então, uma estrutura para guiar a 

condução do encontro, assim como boas práticas que devem ser seguidas 

durante esta reunião. As autoras não delimitam atividades específicas para 
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cada etapa, e sim expõem, em seu trabalho, uma grande quantidade de 

atividades que podem ser escolhidas pelo facilitador do encontro de acordo 

com o contexto do projeto em questão. 

Birk et al. (2002), por sua vez, abordam uma estrutura que contém 

quatro etapas, sendo elas: 

1. Preparação; 

2. Coleta de dados; 

3. Análise; 

4. Resultados e experiências. 

Nessa estrutura, a primeira etapa é voltada para uma análise prévia, 

feita pelo facilitador do encontro, do contexto no qual a equipe do projeto está 

inserida, definindo-se assim os objetivos da reunião; a segunda parte é voltada 

para a coleta de eventos importantes, positivos e negativos, que estão 

relacionados à etapa que foi finalizada; na terceira etapa é feita uma análise 

dos dados coletados na etapa anterior visando à descoberta das causas 

desses eventos; por último, uma quarta etapa voltada para uma documentação 

do encontro que deve conter uma descrição do projeto, os principais problemas 

encontrados, os principais pontos positivos da equipe e a demais informações 

a respeito das atividades que foram utilizadas durante a reunião. 

A estrutura de Birk et al.  (2002) é mais voltada para retrospectivas de 

projetos, dessa forma, a documentação proposta é mais detalhada. Também 

não é definida uma etapa explícita para propostas de melhorias. Tal estrutura 

foi considerada nesse trabalho por, segundo Dingsøyr (2004): ser leve; poder 

ser utilizada em pouco tempo; ser adequada para equipes pequenas e médias; 

e por trazer elementos importantes para este trabalho. 

Outra abordagem encontrada na literatura é a de Salo e Abrahamsson 

(2006). Na abordagem destes autores a retrospectiva é dividida em seis fases, 

que são: 

1. Preparação; 

2. Coleta de experiências; 

3. Planejamento das ações de melhoria; 

4. Piloting; 

5. Follow-up e validação; 

6. Armazenagem; 
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Dessa forma, a primeira etapa é realizada no início do projeto, podendo 

ser revista no decorrer deste, para se definir a frequência das reuniões, a 

escolha das atividades que serão utilizadas durante o encontro, assim como os 

materiais, equipamentos e artefatos que serão utilizados; a segunda etapa 

serve para coletar dados relacionados à iteração que acabou para que a partir 

dos pontos negativos sejam encontradas soluções para os problemas; a 

terceira etapa tem por objetivo a análise das causas dos problemas e 

proposição de ações corretivas, sendo que estas devem ser claras, estarem 

atreladas a um plano para a validação da melhoria e possuírem um 

responsável pela sua concretização; a quarta etapa é realizada durante a 

iteração que iniciará em seguida, sendo esta o momento para se pôr em prática 

as ações corretivas e, aos poucos, se coletar os dados que serão utilizados 

para a validação da melhoria; a quinta etapa é realizada na retrospectiva 

subsequente, sendo o momento para o time avaliar se as ações corretivas 

foram ou não bem-sucedidas; para finalizar o processo, a sexta etapa é 

realizada, no máximo trinta minutos após a reunião, quando o conhecimento 

ainda está recente na memória, com o objetivo de se documentar o processo, 

visando ajudar o time a relembrar o plano de validação que foi traçado e servir 

como radiador do conhecimento adquirido para a organização e, também, para 

outras equipes. 

O trabalho de Jakobsen e Poppendieck (2011) também merece 

destaque. Nesse trabalho os autores utilizam a ferramenta A3 para a condução 

de retrospectivas Scrum. Tal ferramenta se baseia no ciclo PDCA, que é 

composto por quatro etapas (CAMPOS, 1992; JAKOBSEN E POPPENDIECK, 

2011): 

1. Planejar; 

2. Fazer; 

3. Checar; 

4. Agir. 

Inicia-se o PDCA com a fase de planejamento, que visa identificar os 

problemas, entender a importância e causas deste, para então propor ações 

corretivas; o segundo passo é colocar as ações corretivas em prática; como 

terceira etapa, deve-se verificar os novos resultados alcançados para avaliar a 
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efetividade do plano de melhoria traçado; por fim, deve-se definir os novos 

padrões que impedirão que os problemas retornem. 

Segundo Jakobsen e Poppendieck (2011), o método A3 é utilizado para 

comunicar todo o ciclo PDCA em um lado de uma folha do tipo A3, tendo como 

foco a etapa de planejamento. 

 

3.9 Considerações 

 

Neste capítulo foi feito um apanhado geral sobre a história da indústria de 

software e como ao longo dos anos esta vem se apoiando em práticas usadas 

em outros setores industriais. 

 Foram demonstrados assim os conceitos base do desenvolvimento ágil 

de software que pregam a necessidade de uma constante inspeção das 

práticas usadas pelas equipes. 

 Devido ao aspecto central da retrospectiva neste cenário de 

desenvolvimento, e, como já justificado, há a necessidade de se definir uma 

boa estrutura para a condução de tal encontro. O próximo capítulo traz mais 

algumas considerações sobre o tema, bem como, uma metodologia para guiar 

tal encontro. 
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4. UMA METODOLOGIA PARA A CONDUÇÃO DE RETROSPECTIVAS 

SCRUM 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia, proposta neste trabalho, voltada 

para retrospectivas Scrum, a qual visa facilitar a condução de tal reunião, bem 

como ajudar a análise e o controle dos aspectos que tangem o processo de 

melhoria contínua das equipes que utilizam o framework. Também são 

expostas as ideias que deram suporte à concepção de tal metodologia. 

 

4.1 Desenvolvimento da metodologia 

 

O desenvolvimento da metodologia teve como base os principais 

procedimentos necessários para evitar, ou ao menos atenuar, os problemas 

existentes na utilização de retrospectivas, em especial, os elencados no 

capítulo inicial deste trabalho. Para atingir tal fim, esta metodologia foi baseada 

nas estruturas apresentadas nos trabalhos relacionados e nas principais 

práticas descritas nestes e em outros trabalhos pesquisados. Também foram 

criadas novas práticas a serem utilizadas, bem como uma maneira própria para 

se acompanhar a evolução da equipe.  

De acordo com Rezende (2005), uma metodologia pode ser 

caracterizada como um roteiro que permite a utilização de várias técnicas e 

ferramentas. Durante o desenvolvimento da metodologia, se buscou flexibilizar 

as técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas durante a retrospectiva. 

Dessa forma, deixou-se aberta a possibilidade de inclusão de outras técnicas e 

ferramentes que possam auxiliar na condução do encontro.  O fato de se 

buscar essa flexibilidade é justificado pela possibilidade de, através da 

mudança destas, se revitalizar, quando necessário, a dinâmica das 

retrospectivas realizadas ao longo do projeto. Essa questão fica evidenciada no 

trabalho de Derby (2006). Salo e Abrahamsson (2006) também falam sobre a 

possibilidade de existir a troca das atividades utilizadas na retrospectiva no 

decorrer do projeto. 

A variedade de atividades disponíveis possibilita que a obtenção de 

diversos tipos de insight seja mais facilmente conseguida. A mudança de 

atividades entre as retrospectivas de um projeto abre a possibilidade de 
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revigorar o interesse dos participantes nas reuniões, através do aumento da 

dinâmica. Outro benefício é facilitar a mudança de foco quando necessário, 

pois algumas atividades são mais propícias para discussões sobre processos 

de engenharia de software, outras para se tratar de trabalho em equipe, e 

ainda existem atividades para se tratar de diversos outros temas (DERBY, 

2006). 

Maham (2008) também cita a utilização de diferentes tipos de atividades 

que são utilizadas de acordo com o rumo seguido durante a reunião, 

aumentando assim a qualidade dos debates. O trabalho de Hansen e 

Baggesen (2009) relata que houve a necessidade de se diversificar as 

atividades utilizadas para melhorar a condução da retrospectiva. 

Com relação aos nomes dados às etapas da metodologia, estes foram 

baseados nos nomes da estrutura exposta por Derby e Larsen (2006), por essa 

ser bastante difundida em trabalhos relacionados aos temas retrospectivas e 

desenvolvimento ágil, como em: Hussmane Koskela (2008), Maham (2008), 

Davies e Sedley (2009), Hansen e Baggesen (2009), Krogstie e Divitini (2009), 

Schwaber (2009). 

A absorção dos benefícios dessa estrutura também foi considerada na 

sua escolha. Segundo Derby e Larsen (2006), esses benefícios são: seguir 

uma ordem natural de pensamento; obter uma boa compreensão dos métodos 

utilizados pelo grupo; entender os diferentes pontos de vista do time; deixar o 

próprio grupo decidir o melhor caminho para o debate e ao final do encontro 

obter ações concretas que serão postas em prática na próxima iteração. 

Segundo Derby e Larsen (2006), esta forma de se conduzir o encontro 

também permite uma maior flexibilidade no tempo de duração da retrospectiva, 

podendo este ser curto, em torno de uma hora, ou longo, se estendendo por 

alguns dias. 

Um ponto importante levado em conta na concepção da metodologia foi 

a necessidade de se preencher a lacuna existente nas estruturas descritas por 

Birk et al.  (2002) e Derby e Larsen (2006),  com relação à necessidade de se 

definir uma etapa específica para o time checar os resultados das ações de 

melhoria propostas, assim como descrito no trabalho de Salo e Abrahamsson 

(2006) e no ciclo PDCA utilizado no método A3 exposto no trabalho de 

Jakobsen e Poppendieck (2011).  
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 Essa nova etapa tem como objetivo evitar que o grupo não consiga 

avaliar sua própria evolução e fique estagnado discutindo sempre os mesmos 

problemas, como, segundo Derby (2006), acontece com várias equipes. 

 Autores como Beck (1999), Salo e Abrahamsson (2006) falam sobre a 

necessidade de existir essa fase de avaliação. Vodde (2007) também ressalta 

a necessidade de uma ligação entre cada retrospectiva que se realiza, pois é 

dessa forma que o conhecimento adquirido em cada um desses encontros aos 

poucos vai se complementando. Ziemer (2007) cita que o controle das 

mudanças ajuda a monitorar o risco inerente desse processo. 

 Segundo Jakobsen e Poppendieck (2011), é importante para o grupo 

verificar se o entendimento obtido por eles acerca dos pontos negativos que 

devem ser ajustados realmente estava correto. 

A falta de uma ligação entre as retrospectivas pode deixar o aspecto de 

continuidade vago. A utilização de uma checagem da melhoria ajuda o grupo a 

validar se realmente está existindo uma evolução no trabalho. Outro benefício é 

possibilitar a identificação dos principais aspectos relacionados à melhoria da 

equipe. 

Outro problema levado em conta na concepção dessa nova fase foi o 

descrito por Mulder (2010). Segundo o autor, muitos times veem as melhorias 

propostas como tarefas que podem ser diluídas aos poucos dentro do trabalho 

diário. Dessa forma, muitas vezes a equipe acaba enxergando as melhorias 

propostas como “trabalho extra”. 

 Sendo assim, como forma de facilitar a análise da evolução, este 

trabalho propõe a utilização de uma classificação dos problemas encontrados, 

quanto ao estado de resolução. Esse acompanhamento é ainda facilitado por 

um artefato chamado quadro de evolução. Esses novos aspectos serão mais 

bem detalhados na etapa de Analisar a evolução, subseção 4.3.4, que faz parte 

da metodologia proposta. Tanto a forma de classificação como o artefato 

sugerido são baseados no taskboard, muito utilizado por diversas equipes 

Scrum. O objetivo principal desse embasamento é reforçar junto ao time a ideia 

de que as medidas corretivas por eles sugeridas também são atividades que 

precisam de atenção e conclusão. 

 A metodologia deste trabalho traz ainda outra particularidade quanto à 

etapa de verificação dos resultados das ações de melhoria. Neste trabalho, 



65 
 

 

diferentemente do que se encontra nos trabalhos de Salo e Abrahamsson 

(2006) e de Vodde (2007), essa fase é tida como a quarta etapa da estrutura. 

Os autores citados indicam que a partir da segunda retrospectiva a reunião 

seja iniciada pela validação dos resultados alcançados com as novas práticas. 

Entretanto, levou-se em conta que a etapa de Definição do contexto é 

essencial para um bom início de qualquer retrospectiva. Também se 

considerou que para haver uma avaliação mais confiável quanto ao sucesso 

das ações corretivas, seja essa qualitativa ou quantitativa, é preciso primeiro se 

coletar os dados da sprint que está acabando e em seguida analisar tais dados. 

 Outro ponto central na concepção da metodologia foi a utilização dos 

conceitos da filosofia Lean, quando aplicada para desenvolvimento de 

software, durante a retrospectiva. O Lean traz uma definição mais explícita do 

que realmente é um ponto a ser melhorado, seja no software, no processo, ou 

em outra área do trabalho, que pode facilitar o encontro e a correção de 

aspectos insatisfatórios. 

 Neste trabalho, a utilização do princípio de eliminação de desperdício, 

pregado no Lean, fica mais evidente. Todavia, é importante ressaltar que o 

conjunto dos princípios é o principal responsável pelo sucesso da produção 

enxuta.  

 Considerando-se que o conjunto dos princípios é o aspecto mais 

importante da produção enxuta, a incorporação desses conceitos na condução 

de retrospectiva se torna algo natural. De acordo com Larman e Vodde (2009), 

o principal pilar do Lean é o poder dado aos participantes diretos do processo 

para continuamente buscar melhores formas de se trabalhar, assim como, 

segundo Kerth (2000), acontece no processo de retrospectiva Scrum. 

 O Quadro 4.1 demonstra como os princípios da produção enxuta estão 

relacionados com os da retrospectiva. 

 Como as retrospectivas ágeis usam como base o conhecimento e 

experiência dos participantes do projeto, é importante dar destaque ao uso de 

tais princípios, pois é dessa forma que as equipes conseguirão amadurecer  e 

conhecer as minúcias do seu próprio trabalho. Com o amadurecimento, as 

equipes tendem a melhorar tanto a avaliação do seu trabalho como a 

elaboração das propostas de melhorias.  
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Quadro 4.1 – Relacionamento entre os princípios Lean e a retrospectiva 
Princípio Lean Conceitos da retrospectiva 

Eliminar desperdícios Constante verificação do trabalho buscando-
se encontrar e corrigir pontos negativos. 

Amplificar o aprendizado Constante avaliação e feedback aumentam o 
conhecimento da equipe e a adaptabilidade. 

Adiar decisões ao máximo Constante análise do trabalho faz com que as 
decisões possam ser tomadas no momento 
mais oportuno e com uma maior gama de 
informações. 

Entregar o mais rapidamente possível Melhoria constante dentro do trabalho ajuda o 
time a se tornar mais eficiente. 

Delegar poder à equipe Os participantes diretos do processo são 
responsáveis pela avaliação e melhoria deste. 

Incorporar integridade Debate constante permite que se descubra a 
melhor maneira de atender às reais 
necessidades do cliente com um produto 
coeso.  

Ver o todo Compartilhamento de informações 
relacionadas ao projeto ajuda na 
convergência do entendimento sobre o 
produto como um todo. 

Fonte: Autor, 2011. 

 
Segundo Derby (2006), muitos grupos param de realizar retrospectivas 

por avaliar que sempre estão discutindo as mesmas coisas. Acredita-se que ao 

se aprofundar nos conceitos relacionados a aspectos que devem ser evitados 

no trabalho, desperdícios, as equipes que utilizam metodologias ágeis podem 

mais facilmente encontrar pontos de melhoria.  

Perera e Fernando (2007) compararam, em seu estudo, equipes que 

utilizaram apenas metodologias ágeis com equipes que as utilizaram 

juntamente com o Lean.  Os resultados obtidos demonstraram que as equipes 

que utilizaram apenas métodos ágeis demoraram mais a identificar os 

problemas do processo de desenvolvimento, se deparando com eles 

principalmente nas fases finais do projeto, o que pode aumentar o risco de 

atrasos, os custos, as falhas do projeto, entre outros. Em contrapartida, as 

equipes que utilizaram métodos ágeis em conjunto com o Lean Software 

Development, que aborda os conceitos de desperdício, tiveram mais facilidade 

em encontrar e corrigir os aspectos incorretos no processo da equipe. 

Julga-se então que uma utilização mais destacada dos conceitos Lean 

ajudou as equipes a tornar mais eficiente a sua forma de trabalhar. 

Outro caso de sucesso da utilização conjunta de Scrum com Lean é 

descrito em um estudo da British Telecom, citado por Klein e Canditt (2008). 

Tal estudo revela que a utilização dos conceitos de desperdício contidos no 



67 
 

 

Lean somados aos conceitos das metodologias ágeis elevou a eficiência dos 

processos utilizados pela British Telecom de 10,3% para 54,5%. 

Além dos trabalhos de Perera e Fernando (2007) e de Klein e Canditt 

(2008), outros trabalhos expõem uma boa união entre Scrum e Lean, como: 

Sutherland et al. (2008), Hansen e Baggesen (2009), Smith e King (2009), 

Sutherland et al. (2009) e Jakobsen e Poppendieck (2011). 

  

4.2 Preparação para a retrospectiva 

 

Neste trabalho, a preparação feita pelo facilitador para a condução do encontro 

é considerada uma etapa pré-retrospectiva, por, apesar de ser importante, não 

ocorrer durante a reunião. O facilitador da reunião não precisa ser sempre o 

Scrum Master.  A rotatividade do membro que participará como facilitador pode 

ser usada como estratégia de renovação do ambiente da reunião, buscando-se 

diminuir a possibilidade desta se tornar repetitiva (DERBY, 2006). 

Autores como Birk et al. (2002), Derby e Larsen (2006) e Salo e 

Abrahamsson (2006) consideram importante que o facilitador do encontro se 

familiarize bem com o contexto em que o grupo que participará do encontro 

está imerso. Para atingir tal fim, Derby e Larsen (2006) destacam a 

necessidade de se analisar o próprio ambiente de desenvolvimento, que no 

caso das metodologias ágeis costumam conter vários artefatos expostos, como 

quadros de tarefa, gráficos de burndown, desenhos, lista de impedimentos, 

entre outros. Já Birk et al. (2002) e Salo e Abrahamsson (2006), dão mais 

ênfase à análise de documentos e métricas. Os autores também citam que a 

atividade de análise deve ser feita com bastante cuidado, principalmente 

quando o facilitador não faz parte da equipe. Mesmo quando o facilitador é 

interno, Derby e Larsen (2006) ressalvam a necessidade de uma boa reflexão 

sobre o ambiente de trabalho, para evitar que interpretações erradas obtidas 

durante o dia-a-dia do trabalho tenham qualquer impacto negativo no encontro.  

Após analisar o ambiente, chega-se o momento de se definir os 

objetivos que guiarão o encontro. A definição do objetivo é baseada no tipo de 

debate que será utilizado. Segundo Birk et al.  (2002), o encontro pode ser 

baseado em um debate geral sobre a forma da equipe trabalhar, como 

também, dependendo da conjuntura da Sprint que está acabando, o facilitador 
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da retrospectiva, em acordo com o time, pode definir um tema para ser focado, 

como: debater sobre a utilização constante de horas extras, revisar o processo 

de desenvolvimento, debater sobre o impacto de partes de código legado, entre 

outros. Definir bem o tipo de debate que vai ser utilizado na reunião ajuda o 

facilitador a delimitar os objetivos do encontro. 

Com o objetivo delimitado e tendo um bom conhecimento da equipe, 

chega-se o momento de definir a duração do encontro e as atividades que 

ajudarão na condução deste. Kerth (2000), Derby e Larsen (2006) citam que 

nessa etapa da preparação é necessário se considerar fatores como: tamanho 

e composição do time, duração do ciclo que será avaliado, nível de dificuldade 

do projeto, nível de conflito entre os membros da equipe, entre outros. Derby e 

Larsen (2006) citam como boa prática a preparação de atividades reservas, 

que podem ser introduzidas de acordo com o rumo tomado na reunião. Maham 

(2008) teve uma boa experiência utilizando essa prática. 

Salo e Abrahamsson (2006) destacam que é importante o facilitador 

preparar o material que será utilizado durante as atividades do encontro, bem 

como avaliar a disponibilidade dos artefatos gerados pelo time que serão 

utilizados.  

Davies e Sedley (2009) falam da necessidade de se entrar em contato 

prévio com o time para informar sobre qualquer tipo de preparação especial 

que deva ser feita antes do encontro, assim como para comunicar sobre local e 

hora da reunião. 

Outro ponto importante na preparação para a reunião é a escolha do 

local. O facilitador pode optar por utilizar o próprio ambiente de trabalho diário 

da equipe, onde já se encontram os artefatos gerados pela equipe e, segundo 

Derby e Larsen (2006), pode reforçar o sentimento de que a retrospectiva está 

intrinsecamente ligada às demais atividades do projeto. 

Caso se opte pela utilização de outro local, segundo Davies e Sedley 

(2009), é importante que esse seja amplo e não possua móveis que possam 

impedir que o time se aproxime bem dos artefatos que serão analisados. Derby 

e Larsen (2006) também citam que é importante avaliar a disponibilidade de 

locais para que os artefatos sejam expostos. A utilização de um novo local 

pode trazer uma renovação positiva no ambiente da equipe, segundo Derby e 

Larsen (2006). 
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4.3 A metodologia proposta 

 

Nesta seção é apresentada a metodologia proposta neste trabalho. As 

próximas subseções tratam das etapas e práticas constituintes da metodologia, 

as quais estão representadas na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Metodologia proposta. 
Fonte: Autor, 2011. 

 

4.3.1 Definir o contexto 

 

A primeira etapa da metodologia tem como objetivo deixar o time focado no 

trabalho que será feito. Para atingir esse objetivo, nessa fase da reunião são 

utilizadas duas práticas. 

 

4.3.1.1 Definir o contexto da reunião 

 

Primeiramente é importante deixar o time focado no trabalho que será feito. 

Nesse momento, sugere-se cumprimentar a todos e repassar o motivo da 

reunião e os objetivos desta. Além disso, deve-se estipular a duração do 

encontro (DERBY; LARSEN, 2006). 

DEFINIR 
CONTEXTO

•DEFINIR O CONTEXTO DA REUNIÃO

•DEFINIR REGRAS DE COMPORTAMENTO

COLETAR 
DADOS

•CONVERGIR CONHECIMENTOS

•COLETAR DADOS COM BASE NO LEAN SOFTWARE DEVELOPMENT

GERAR 
INSIGHTS

•ANALISAR PREVIAMENTE OS DADOS COLETADOS

• QUEBRAR PROBLEMAS POR CATEGORIA DE DESPERDÍCIO LEAN

ANALISAR A 
EVOLUÇÃO

• CLASSIFICAR PROBLEMAS QUANTO AO ESTADO DE RESOLUÇÃO

•UTILIZAR QUADRO DE EVOLUÇÃO

DECIDIR O QUE 
FAZER

• PRIORIZAR OS PROBLEMAS

• ESTRUTURAR AÇÕES DE MELHORIA

•ANALISAR PROBLEMAS POR TIPO DE DESPERDÍCIO LEAN

FECHAR A 
RETROSPECTIVA

•RETER O CONHECIMENTO

• REVISAR O ENCONTRO
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 Estipular tanto a duração do encontro como a duração de cada etapa 

ajuda o time a ficar mais focado e evitar discussões muito longas que busquem 

um estado de perfeição, impossível de ser alcançado (SCHWABER, 2004). 

 Derby e Larsen (2006) ressaltam a importância de todos falarem no 

início da retrospectiva. É conveniente que o facilitador peça a cada um dos 

participantes para dizer, em uma curta frase, qual a sua expectativa com 

relação ao encontro. 

 

4.3.1.2 Definir regras de comportamento 

  

Nesse início de reunião, também é interessante repassar ou criar os working 

agreements. Working agreements são regras simples, criadas pelo time, com o 

objetivo de definir alguns comportamentos aceitáveis visando tornar o trabalho 

em equipe mais eficiente. É importante ressaltar que não se deve tentar 

imaginar todas as possibilidades e criar regras para atender a estas. O 

essencial é continuamente buscar o melhor conjunto de working agreements, 

de forma que este não seja extenso e que realmente torne o trabalho do time 

mais eficiente (DERBY; LARSEN, 2006; MULDER, 2010). 

 O trabalho de Maham (2008) traz uma aplicação bem sucedida do uso 

de workings agreements que, segundo o autor, teve um caráter facilitador para 

a condução da reunião.   

 Exemplos de working agreements são: não interromper um companheiro 

enquanto ele expõe uma ideia; obedecer ao tempo definido para cada atividade 

da retrospectiva; buscar soluções simples; desligar o celular durante a reunião; 

entre outros. 

 Com a utilização dessas regras, o próprio grupo pode monitorar seu 

comportamento, não deixando essa tarefa apenas para o líder da retrospectiva. 

 

4.3.2 Coletar dados 

 

A ideia dessa etapa é tornar o conhecimento individual em conhecimento 

coletivo. Mesmo em uma iteração de poucos dias, um indivíduo que perdeu 

pelo menos um dia de trabalho, perdeu na verdade uma parcela considerável 

do todo. Até indivíduos que estiveram presentes durante toda a iteração não 
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tem conhecimento de tudo que nesta aconteceu. Então, nessa etapa, todos os 

integrantes da equipe, em conjunto, tentam criar uma imagem comum dos fatos 

(DERBY; LARSEN, 2006). 

 Krogstie e Divitini (2009) descrevem em seu trabalho que os membros 

da equipe podem dar significado e importância diferentes para os 

acontecimentos do projeto e por isso é importante buscar a construção de uma 

visão comum. Segundo estes autores, outro benefício de se coletar diferentes 

perspectivas é a possibilidade de se obter um entendimento mais rico do 

processo utilizado. Os autores também citam que caso exista uma discrepância 

muito grande com relação a algum aspecto, esse fato pode revelar um ponto 

que precisa ser melhor analisado.  

 

4.3.2.1 Convergir conhecimentos 

 

Segundo Derby e Larsen (2006), o ideal é começar compartilhando os dados 

concretos, como: métricas, eventos, features, funcionalidades completas, entre 

outros. Sendo assim, o facilitador pode demonstrar o gráfico de burndown e 

apontar uma queda de rendimento do grupo em determinado momento da 

iteração. Pode ser feita uma análise dos impedimentos que surgiram na Sprint 

para futuramente analisar se eles foram causados por atos que precisam ser 

reparados. 

 Além dos dados concretos, aspectos emocionais não podem ficar de 

lado. O humor do time em determinado momento da iteração pode revelar 

atividades que devem ser repensadas ou mais comumente utilizadas. É 

importante o time levantar informações sobre esses assuntos para na etapa 

seguinte poder debater sobre os artefatos produzidos e sua real utilidade e 

benefício (DERBY; LARSEN, 2006). 

 

4.3.2.2 Coletar dados com base no Lean Software Development 

 

Após se criar uma imagem do que foi a Sprint, o grupo vai tentar relembrar 

dados sobre “O que deu certo na Sprint passada?” e “O que podemos melhorar 

na próxima Sprint?”. Entretanto, ainda será necessário se fazer uma análise 
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mais aprofundada, na próxima etapa da metodologia, para entender melhor 

esses dados.  

 Para facilitar a busca por pontos a serem melhorados, deve-se utilizar 

como base o conhecimento adquirido com através dos tipos de desperdício do 

Lean, que são: trabalho parcialmente concluído; processos extras; 

funcionalidades extras; chaveamento entre tarefas (mudança no contexto de 

trabalho); espera (tarefa bloqueada esperando resultados); movimento (esforço 

para se adquirir ou transmitir resultados); defeitos.  

Cabe ao líder da retrospectiva deixar claro esse aspecto e repassar, se 

necessário, as descrições dos tipos de desperdício que se busca eliminar. 

É importante deixar claro que nesse ponto da retrospectiva o grupo não 

precisa se preocupar em classificar os problemas e nem em entender suas 

causas, mas sim usar os conceitos do Lean para ajudar na busca dos eventos 

ocorridos e na identificação de problemas. O Quadro 4.2 pode ser utilizado 

para auxiliar a concretização desta etapa. 

 

Quadro 4.2 – Resumo dos sete tipos de desperdício no desenvolvimento de Software 
Desperdício no 

desenvolvimento 
de software 

 
Descrição resumida 

 
Exemplo de 
problema 

 
Possíveis causas do 

problema 

Trabalho 
parcialmente 

concluído 

Partes incompletas do 
trabalho. Podem 

atrapalhar o andamento 
de outras atividades. 

Não podem ser 
utilizadas e/ou validadas 
em conjunto com o todo. 

Tarefas consumindo 
mais tempo que o 

previsto.  

Esforço necessário das 
tarefas não foi 

completamente analisado. 
Falta de uma definição 

para trabalho feito. 

Processos extras Excesso de burocracia 
que não agrega valor ao 

produto. 

Atraso no 
cronograma. 

Desenvolvedores 
codificam somente após 

criar um complexo 
documento relacionado à 

funcionalidade. 

Funcionalidades 
extras 

Criar funcionalidades 
que o cliente não 

solicitou. 

Dificuldade de 
manutenção do 

código. 

Funções extras deixando 
código maior e mais 

complexo. 

Chaveamento entre 
tarefas 

Tempo de readaptação 
necessário quando 
ocorre mudança no 

contexto das tarefas que 
precisam ser realizadas. 

Atraso no 
cronograma. 

Desenvolvedor em mais 
de um projeto. 
Desenvolvedor 

trabalhando ao mesmo 
tempo em funcionalidades 

distintas. 

Espera Impossibilidade de 
trabalhar por estar 

esperando resultados 
de outros processos. 

Funcionalidades em 
desacordo com 

necessidades do 
produto. 

Excesso de tempo gasto 
em validações, 
documentação, 

resultados de outras 
tarefas.   
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Desperdício no 
desenvolvimento 

de software 

 
Descrição resumida 

 
Exemplo de 
problema 

 
Possíveis causas do 

problema 

Movimento Carga de trabalho e 
tempo necessário para 
se adquirir ou transmitir 
recursos necessários 
para a realização de 

tarefas. Possível perca 
de conhecimento tácito 

no decorrer do 
processo. 

Tarefas consumindo 
mais tempo que o 

previsto. 

Documentação 
transitando entre várias 

pessoas da equipe. 

Defeitos Problemas no produto, 
provenientes de etapas 

anteriores do 
desenvolvimento, que 
requerem tempo para 

sua detecção e 
correção. 

Atraso no 
cronograma. 

Defeitos herdados de 
Sprints passadas 

atrasaram o 
desenvolvimento de 

funcionalidades 
dependentes. 

Fonte: Autor, 2011. 
 

 A coleta de dados guiada pelos tipos de desperdício Lean também 

possibilita verificar se alguma parte do processo que antes agregava valor 

agora se tornou dispensável. 

Uma prática comum nesse ponto da reunião é a utilização de uma linha 

do tempo. A cronologia dos eventos inicia do lado esquerdo da linha e os 

integrantes do time vão reportando situações que ocorreram na iteração, já 

destacando as que são aspectos positivos das que são negativos. A forma de 

exposição dos dados varia de acordo com a realidade da equipe. A aquisição 

do conhecimento pode ser verbal, através de post-its ou utilizando-se outro 

mecanismo que se enquadre no contexto da equipe (DERBY; LARSEN, 2006). 

 Outras atividades relacionadas à etapa de coleta de dados podem ser 

encontradas nos trabalhos de Dingsøyr (2004), Derby e Larsen (2006) e de 

Krogstie e Divitini (2009). 

 Segundo Birk et al. (2002), é importante que o grupo priorize os dados 

coletados de forma que os itens mais importantes sejam analisados 

primeiramente na próxima etapa. 

 Outra prática originada do Lean é exposta no trabalho de Larman e 

Vodde (2009). Essa prática trata de um tipo de priorização que pode ser feita 

com os dados coletados. Segundo os autores, a Toyota considera que os 

desperdícios podem ser vistos como puros, devendo urgentemente ser 

eliminados, ou como temporários, que precisam ser retirados do trabalho, 

porém uma eliminação imediata pode ser muito custosa, abrindo a 
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possibilidade de se optar por uma correção futura. Os autores também 

destacam que esse tipo de abordagem só é interessante quando se utiliza 

pequenos ciclos de trabalho, como é o caso das sprints Scrum. 

Após a coleta de dados, o líder do encontro deve repassar com o grupo 

tudo o que foi coletado de forma a identificar padrões, surpresas e mudanças. 

O time poderá continuar a retrospectiva de forma mais eficiente e com um 

universo de informações mais abrangente, diminuindo assim as chances de um 

tópico importante não ser abordado (DERBY; LARSEN, 2006). 

 

4.3.3 Gerar Insights 

 

Antes de se buscar ações de melhoria é importante que o grupo analise de 

forma mais aprofundada os dados coletados na etapa anterior. As práticas 

descritas nessa seção tem o intuito de auxiliar no alcance desse objetivo. 

 

4.3.3.1 Analisar previamente os dados coletados 

 

Nesta etapa os membros do grupo devem analisar os dados coletados na 

etapa anterior. O objetivo é obter uma diagnose das práticas que os levaram ao 

sucesso, assim como dos pontos de dificuldades. Também devem ser 

analisados os impactos de eventos inesperados ou mudanças no plano traçado 

(DERBY; LARSEN, 2006). 

 É importante debater tanto os pontos fracos como os fortes. Não é 

aconselhável focar apenas nos aspectos que precisam ser melhorados. 

Analisar os pontos fortes da equipe ajuda a planejar mais eficientemente as 

tarefas no futuro, pois estas podem ser baseadas no que os integrantes 

possuem de melhor, tendo então uma maior probabilidade de serem bem 

sucedidos.  

Avaliar o que a equipe faz bem ajuda a evitar que tais práticas sejam 

esquecidas nas próximas iterações (KERTH, 2000; BIRK et al., 2002). 

Ressaltar as qualidades da equipe também facilita o debate dos pontos que 

ainda não estão satisfatórios, pois a equipe não se sente julgada apenas por 

suas falhas. 
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 Num primeiro momento deverão surgir já algumas sugestões de 

mudanças. Essas primeiras alternativas podem estar corretas, contudo ainda é 

prematuro se tomar decisões, pois é importante ser feito um diagnóstico mais 

aprofundado com a intenção de evitar a definição de ações incorretas (DERBY; 

LARSEN, 2006). 

 

4.3.3.2 Quebrar problemas por categorias de desperdício do Lean 

 

Nessa fase da retrospectiva, os tipos de desperdícios do Lean guiarão a 

análise das causas e efeitos. A ideia é ajudar os participantes da reunião a 

encontrar mais facilmente padrões de correlação nos problemas já coletados, 

através de um conhecimento mais objetivo sobre aspectos incorretos no 

trabalho. 

 Sendo assim, o grupo irá dissecar os problemas buscando classificá-los 

quanto aos tipos de desperdício do Lean. Destaca-se que um mesmo problema 

pode estar classificado em mais de um tipo de desperdício. Essa prática, 

inclusive, é encorajada, pois pode trazer como benefício a divisão de um 

problema complicado em partes menos complexas. Cada uma dessas partes 

pode ser tratada como um problema singular, sendo então abordada 

individualmente. O Quadro 4.3 pode ser utilizado como auxílio nesse passo. 

 
Quadro 4.3 – Exemplos de causas e efeitos relacionados aos tipos de desperdícios 

Desperdício no 
desenvolvimento 

de software 

 
Causas 

 
Efeitos 

 

Trabalho 
parcialmente 

concluído 

Esse problema está sendo causado 
por atividades que foram deixadas 

incompletas? 

Esse problema pode impossibilitar 
ou dificultar que alguma outra 
atividade seja completada?  

Processos extras Esse problema está sendo causado 
por um processo muito complexo? 

Esse problema está acarretando 
um aumento de complexidade em 

outras atividades? 

Funcionalidades 
extras 

Esse problema está sendo causado 
porque foi gasto esforço em 

funcionalidades que não eram 
necessárias? 

Esse problema está acarretando o 
aumento de outro tipo de 

desperdício? 

Chaveamento 
entre tarefas 

Esse problema está sendo causado 
por uma constante mudança no 

contexto de trabalho da(s) 
pessoa(s) envolvida(s) na 

atividade? 

Esse problema está causando 
atrasos? Trabalho parcialmente 

concluído? Surgimento de defeitos? 
Insatisfação? 
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Desperdício no 
desenvolvimento 

de software 

 
Causas 

 
Efeitos 

 

Espera Esse problema está sendo 
causado, pois alguma atividade fica 

impossibilitada por esperar muito 
tempo o resultado de outra?  

Este problema está causando 
atraso no cronograma? Partes 

essenciais do trabalho estão sendo 
feitas apressadamente e com 

menor qualidade? 

Movimento Esse problema está sendo causado 
por existir um esforço muito grande 
para adquirir ou transmitir recursos? 
Esse problema está sendo causado 

por um excesso de pessoas 
envolvidas em uma mesma 

atividade? 

Este problema está causando uma 
perca de conhecimento tácito 

devido aos hand-offs de atividades? 
Esse problema está aumentando o 

esforço para se transmitir ou 
adquirir recursos necessários para 

as atividades?  

Defeitos Esse problema está sendo causado 
devido a resultados incorretos de 

alguma atividade?  

Este problema está causando 
atraso no cronograma? Esse 

problema está acarretando análises 
incorretas? 

Fonte: Autor, 2011. 

 

 Dessa forma, um problema X quando classificado, por exemplo, em três 

categorias do Lean pode ser transformado em três problemas de menor 

complexidade implicando em cada uma das partes terem seu próprio plano de 

melhoria. 

 Exemplificando essa abordagem: após uma análise mais aprofundada a 

equipe verificou que o aumento de bugs foi causado pelo acréscimo de código 

em funções extras, perda de conhecimento durante trocas de tarefas entre 

integrantes da equipe e defeitos herdados de outras sprints. 

Dingsøyr e Hanssen (2002) citam em seu trabalho que é uma boa 

prática classificar os problemas encontrados em grupos, pois dessa forma fica 

mais fácil se identificar áreas problemáticas. Nesse trabalho as áreas propostas 

são os tipos de desperdício Lean. Cria-se, inclusive, a possibilidade de se 

analisar um tipo de desperdício por vez, ao invés de se ter uma análise pontual 

dos problemas. Essa abordagem deve ser utilizada com cuidado para evitar 

que a análise se torne muito longa e cansativa. 

Após a avaliação e classificação dos problemas, encontrar as causas 

tende a se tornar mais fácil, pois cada problema inicial foi analisado a partir de 

várias perspectivas. 

 Entender os efeitos dos problemas também é muito importante. Analisar 

os possíveis efeitos do que se pode melhorar dá ao grupo uma justificativa para 
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a necessidade da própria melhoria, aumentando também o conhecimento 

relacionado à urgência de determinada correção.  

A divisão dos problemas abre espaço para uma nova forma de se buscar 

soluções. Ao invés de tentar mudar e entender ao mesmo tempo vários pontos 

relacionados a um problema complexo encontrado, o grupo pode começar 

buscando uma solução para o tipo de desperdício mais crítico e aos poucos ir 

compreendendo melhor os outros aspectos relacionados ao problema raiz. 

 A partir dos insights gerados nessa etapa é possível se obter um 

entendimento mais aprofundado da iteração que se finaliza, possibilitando 

haver, então, um maior entendimento dos acontecimentos, comportamento 

adotado e das circunstâncias que levaram a certa decisão. É aumentada 

também a facilidade de se encontrar as verdadeiras causas dos problemas 

enfrentados e a probabilidade de que as soluções propostas realmente 

agreguem valor ao trabalho (DERBY; LARSEN, 2006). 

  

4.3.4 Analisar a evolução 

 

O objetivo principal dessa fase da retrospectiva é fazer uma análise sobre a 

evolução da equipe. Os participantes da reunião irão comparar o plano traçado 

na retrospectiva anterior com os dados levantados no encontro atual. Dessa 

forma, os participantes irão verificar se estão conseguindo seguir as ações que 

eles mesmos definiram.  

 Na primeira retrospectiva da equipe, essa checagem não é possível. 

Entretanto, ainda existe a necessidade de se utilizar esta etapa como o 

momento de se preparar os dados coletados no encontro atual para serem 

analisados em reuniões futuras.  

 

4.3.4.1 Classificar problemas quanto ao estado de resolução 

 

Para auxiliar nesta etapa da reunião, os problemas encontrados são 

classificados em quatro categorias: a melhorar, em melhoria, recorrentes e 

melhorados. Essas categorias, por sua vez, estão relacionadas ao estado de 

resolução de cada dificuldade. Cada uma das categorias está descrita no 

Quadro 4.4. 
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Na primeira retrospectiva, todas as dificuldades ganham 

automaticamente o estado de “a melhorar”. 

A partir da segunda reunião, as dificuldades encontradas na etapa de 

coleta de dados não são mais automaticamente classificadas como “a 

melhorar”. Primeiramente o grupo irá verificar se esses problemas são ou não 

recorrentes. 

 
Quadro 4.4 – Resumo da classificação dos problemas quanto à resolução. 

Categoria Descrição 

A melhorar Pontos de melhorias descobertos, porém não 
possuem ação de melhoria proposta. 

Em melhoria Pontos de melhorias descobertos que 
possuem ação de melhoria proposta. Estavam 

em processo de melhora na Sprint que está 
finalizando. 

Recorrentes Pontos que não foram melhorados, mesmo 
possuindo uma ação de melhoria, ou 

problemas que tinham sido corrigidos, mas 
retornaram.  

Melhorado Pontos que foram melhorados através das 
medidas de correções escolhidas pelo grupo. 

Fonte: Autor, 2011. 
 

Para verificar a recorrência de um tema, o grupo deve proceder com 

duas análises. Primeiramente deve avaliar se o tema em questão estava em 

processo de melhoria. Caso não esteja no grupo “em melhoria”, a segunda 

análise serve para verificar se o problema estava junto aos já classificados 

como “melhorado”. Se o problema for encontrado em alguma das duas listas, 

esse problema será classificado como “recorrentes”. Senão, será classificado 

como “a melhorar”. 

Os problemas recorrentes servem de “alerta vermelho” para a equipe. 

Eles demonstram que está existindo alguma falha na estratégia de melhoria 

utilizada. O grupo, por exemplo, pode não ter elaborado uma boa ação de 

melhoria, pode não ter conseguido aplicar a ação de melhoria, pode ter parado 

de aplicar a nova forma de trabalho proposta, entre outros. 

Concluída a análise de recorrência, o grupo reclassifica os problemas 

restantes da categoria “em melhoria” à categoria “melhorado”. Nesse ponto, o 

grupo consegue um feedback explícito da sua evolução. 

Para avaliar a resolução de um problema o grupo deve seguir o plano de 

avaliação traçado na retrospectiva anterior. Segundo Salo e Abrahamsson 

(2006), a avaliação pode levar em consideração tanto dados qualitativos como 
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quantitativos. A análise qualitativa dos resultados é feita considerando a 

experiência e os conhecimentos dos membros da equipe. Essa análise pode 

ser apoiada pelos dados quantitativos obtidos através de métricas que podem 

ser definidas pelo time. 

Dessa forma, é importante já se ter coletado os dados referentes à 

iteração que se está analisando juntamente com os insights gerados sobre o 

trabalho da equipe, pois dessa forma é possível se adquirir um conhecimento 

mais profundo que possa prover base para possíveis melhorias futuras. 

 Mesmo tomando um pouco mais de tempo, uma análise mais 

aprofundada ajuda o time a não se enganar com semelhanças superficiais nos 

problemas, pois problemas parecidos podem ter causas diferentes. As métricas 

definidas também podem ter sofrido o impacto de outros eventos, não 

trazendo, assim, uma informação totalmente segura. Por exemplo: o time 

define uma nova forma para testar o código visando diminuir o número de bugs 

que não estão sendo detectados até término da Sprint. O plano de melhoria é 

traçado, porém quando o grupo vai avaliar a solução do problema verifica que o 

número de bugs continua elevado. Apenas verificar os dados quantitativos 

pode levar a conclusão de que a solução não foi efetiva, todavia uma análise 

qualitativa revela que a ação de melhoria teve sucesso e o número de defeitos 

não diminuiu devido à necessidade de se usar uma nova tecnologia, que a 

equipe não domina por completo, para desenvolver certa parte do projeto.  

Vale deixar claro que esta etapa não deve ser utilizada como forma de 

se encontrar culpados. O importante é identificar como o grupo pode, em 

conjunto, atingir as melhorias propostas. 

 

4.3.4.2 Utilizar quadro de evolução 

 

Ainda para facilitar o trabalho nesta etapa, é proposta a utilização do quadro de 

evolução, que é um artefato baseado no taskboard, descrito na subseção 

3.7.2.2 deste trabalho. Esse quadro funciona como uma foto do tipo “antes e 

depois”. Tal artefato é composto por todos os problemas já descobertos pela 

equipe e suas devidas classificações quanto à resolução. À medida que o 

grupo vai trabalhando nos problemas, estes vão sendo reclassificados no 

quadro de evolução. Assim, a evolução vai sendo visualmente destacada, 
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tornando-se então mais evidente. À medida que os problemas vão sendo 

resolvidos, a atividade de reclassificação pode, inclusive, trazer a sensação de 

dever cumprido. O quadro também pode conter a classificação do problema 

segundo os tipos de desperdício Lean.  As Figuras 4.2 e 4.3 são exemplos de 

como pode ser este quadro. 

 

 
Figura 4.2 – Exemplo de quadro de evolução 

Fonte: Autor, 2011. 
 

As versões das Figuras 4.2 e 4.3 podem ser consideradas formas mais 

simples do quadro. Utilizando-se este formato de quadro, os problemas vão 

sendo encaixados primeiramente quanto ao estado de melhora e depois na 

categoria Lean correspondente.  

 

 
Figura 4.3 – Exemplo de quadro de evolução 

Fonte: Autor, 2011. 
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As cores utilizadas nas figuras de exemplo foram uma opção do autor 

para facilitar a visualização da proposta, não sendo obrigatórias na utilização 

do artefato. A confecção dos quadros das Figuras 4.2, 4.3 e 4.4 foi apoiada por 

recursos computacionais, porém o grupo está livre para desenhar a mão seus 

próprios quadros, como em muitos casos acontece com outros artefatos, como 

o taksboard e o gráfico de burndown. 

A Figura 4.4 traz um tipo de quadro com mais detalhes. O grupo também 

pode avaliar os quadros das Figuras 4.2, 4.3 e 4.4 e criar uma versão que 

melhor se encaixe no seu contexto.  

 
Figura 4.4 – Exemplo de quadro de evolução mais complexo 

Fonte: Autor, 2011. 
 

4.3.5 Decidir o que fazer 

 

Nesse ponto o time já tem compreensão do que aconteceu na iteração 

passada e também ideias de possíveis experimentos e melhorias a serem 

implantadas. Chega então a hora de se debater sobre formas para se atingir a 

melhoria (DERBY; LARSEN, 2006). 

 

4.3.5.1 Priorizar os problemas 

 

De acordo com Derby e Larsen (2006), a equipe deve escolher dentre os 

problemas analisados aqueles que são considerados como os mais 

importantes e que precisam ser trabalhados já na próxima Sprint. 
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O cliente deve ser o foco central da mudança e para isso a seguinte 

pergunta é proposta como guia desta etapa: “Como podemos melhorar nosso 

trabalho agregando mais valor ao produto para deixar o cliente mais 

satisfeito?”. 

Com o foco estabelecido, a equipe deve avaliar os problemas das 

categorias “a melhorar” e “recorrentes” para então escolher dentre eles quais 

são os mais importantes. Em muitos casos, o grupo define os pontos mais 

importantes através de uma votação. 

Caso um problema recorrente seja escolhido, a ação de melhoria 

relacionada a esse item será reavaliada para sendo decidido se esta necessita 

sofrer uma reformulação, ou não. 

 

4.3.5.2 Estruturar ações de melhoria 

 

Os trabalhos de Salo e Abrahamsson (2006) e Vodde (2007) ressalvam um 

aspecto importante quanto à forma de se estruturar uma ação de melhoria. 

Para esses autores, é indicado que as ações de melhorias retratem ações de 

curto prazo que possam ser postas em prática já na iteração subsequente. 

Outro ponto levado em consideração por Vodde (2007) é a necessidade de se 

atrelar à ação de curto prazo um objetivo de longo prazo, que terá um impacto 

mais abrangente no processo do time. A criação de um objetivo de longo prazo 

também aumenta o entendimento da necessidade da resolução do problema, 

aspecto que, segundo Jakobsen e Poppendieck (2011), é parte importante do 

processo de melhoria. Essas práticas têm o objetivo de evitar que sejam 

criadas soluções inalcançáveis ou extremamente triviais e sem um impacto 

relevante. 

 A má elaboração das ações que serão postas em prática pode trazer 

uma impressão errônea quanto à falta de impactos positivos. Uma 

consequência desse cenário é a diminuição do interesse do grupo na 

realização das retrospectivas, além de tornar mais difícil a autoavaliação 

quanto ao progresso.  

Vodde (2007) ilustra a criação de ações de melhoria citando como 

objetivo de longo prazo a necessidade de testes automatizados num nível 

aceitável. Já como ação de curto prazo, a escolha de um membro da equipe 
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que será responsável pelo início do uso de automação nos testes. Outro 

exemplo é ter como objetivo de longo prazo aumentar o conhecimento 

individual sobre a evolução do trabalho em grupo e como ação de curto prazo 

tornar os membros do time responsáveis pela atualização diária do gráfico de 

burndown. 

Esse formato específico ajuda o time a caminhar aos poucos para a 

concretização das melhorias de longo prazo, à medida que vão cumprindo a 

cada iteração os passos necessários através de ações concretas que possam 

ser incluídas no trabalho do grupo (VODDE, 2007). 

Segundo Salo e Abrahamsson (2006), após a definição da proposta de 

correção deve ser definida a forma como se avaliará o sucesso desta. A forma 

de avaliação pode ser baseada em dados qualitativos, referentes à experiência 

e o conhecimento dos membros da equipe, assim como em dados 

quantitativos, baseados em métricas definidas e coletadas pelos membros da 

equipe. Segundo os autores, a escolha de métricas quantitativas deve levar em 

conta o custo/benefício da aquisição dos dados, analisando-se inclusive a 

disponibilidade destes. 

 

4.3.5.3 Analisar problemas por tipo de desperdício Lean 

 

A metodologia proposta abre espaço para outra forma de visualizar soluções 

de problemas. Os integrantes do time podem não escolher resolver problemas 

de forma pontual, mas sim trabalhar na resolução de um tipo de desperdício 

categorizado pelo Lean. Trabalhando dessa forma, os problemas classificados 

no tipo em questão podem ser melhorados em conjunto. 

A escolha dessa maneira de trabalhar deve ser feita cuidadosamente, 

pois não é interessante buscar melhorias que não possam ser atingidas já na 

próxima iteração, ou que demandem um esforço muito grande afastando assim 

a equipe do objetivo principal da Sprint seguinte. 

Um exemplo de melhoria por categoria Lean pode ser a revisão de todos 

os documentos que a equipe precisa gerar analisando-se a sua real 

necessidade e complexidade. Dessa forma, o grupo tenta evitar que processos 

extras tirem o foco do trabalho que realmente agrega valor ao produto.  
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Outro exemplo do uso dessa prática é a verificação de que o aumento de 

bugs, atraso no cronograma, dificuldade para manter o código e dificuldade em 

testar o produto estão todos relacionados ao acréscimo de funções extras. 

 Ressalta-se que o time não precisa escolher uma grande quantidade de 

mudanças e implementá-las urgentemente. O importante é escolher as que 

agregam maior valor. Igualmente, é indicado não acumular várias mudanças 

trabalhosas em uma mesma iteração ou em iterações consecutivas (DERBY; 

LARSEN, 2006). 

 Não é interessante tratar as ações de melhoria como algo que facilmente 

pode ser diluído no trabalho necessário para concluir o objetivo da próxima 

Sprint. Normalmente quando se faz isso, as ações corretivas aos poucos 

começam a ser vistas simplesmente como trabalho extra e vão sendo deixadas 

de lado. É importante, sempre que possível, que as mudanças sejam 

analisadas e priorizadas em conjunto com o Product Owner, pois somente 

assim elas estarão condizentes com os objetivos da equipe e poderão ser 

pulverizadas em atividades (MULDER, 2010; DERBY; LARSEN, 2006). 

Uma opção é o Product Owner converter as ações de melhoria em Itens 

de Backlog, que atendam as necessidades da equipe Scrum, já que esta 

também é um stakeholder do projeto. 

 

4.3.6 Fechar a retrospectiva 

 

Como última etapa do encontro, chega-se o momento de se fechar a 

retrospectiva. Essa fase é auxiliada pelo uso de duas práticas, descritas a 

seguir. 

 

4.3.6.1 Reter o conhecimento 

 

No momento final da retrospectiva é importante documentar tudo o que foi 

aprendido no encontro. Não existe um padrão definido de documentação. Para 

isso pode-se usar câmeras digitais, os post-its escritos no encontro, desenhos 

feitos durante a reunião, atas ou qualquer outro recurso que seja útil (DERBY; 

LARSEN, 2006). 
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 Uma forma de se obter uma documentação do encontro pode ser 

através da utilização da técnica A3. 

 Segundo Salo Abrahamsson (2006), é importante documentar o evento 

o mais rápido possível, enquanto os acontecimentos ainda estão recentes na 

memória. Vale ressaltar que alguns itens interessantes devem ser obtidos até o 

momento final da retrospectiva, pois podem ser perdidos após a arrumação da 

sala. Entre esses itens tem-se: post-its colados representando a linha do 

tempo, algum desenho feito para facilitar entendimento, entre outros. 

 Alguns tópicos que podem fazer parte da documentação são: 

 Objetivo da reunião; 

 Duração da reunião; 

 Conjunto dos workings agreements; 

 Lista de atividades usadas em cada etapa; 

 Receptividade do grupo com as atividades utilizadas; 

 Lista dos pontos fortes; 

 Lista dos pontos a serem melhorados em conjunto com suas respectivas 

ações de melhoria e plano para avaliação do sucesso (possibilidade de 

usar uma imagem do quadro de evolução); 

 O importante é reter o que foi aprendido com o encontro e entender que 

esse conhecimento pertence a todo o time. Cabe ao grupo decidir o nível de 

detalhamento necessário para a construção do documento. A intenção não é 

simplesmente criar uma nova etapa burocrática, mas sim construir um artefato 

que agregue valor ao grupo. 

 O artefato criado nessa etapa também pode ser utilizado como auxílio na 

preparação de retrospectivas futuras, pois o facilitador da retrospectiva pode se 

basear em uma estrutura que está dando certo para o time e verificar pontos 

que podem ser modificados para agregar mais dinâmica à reunião, por 

exemplo, trazendo novas atividades para serem utilizadas durante as etapas do 

encontro. 

 

 

 



86 
 

 

4.3.6.2 Revisar o encontro 

 

É indicado ao líder da retrospectiva que agradeça pelo trabalho duro de todos e 

que faça uma rápida retrospectiva da retrospectiva, repassando rapidamente o 

que foi debatido e aprendido (DERBY; LARSEN, 2006). 

 Com a utilização dessa prática o grupo pode avaliar melhorias inclusive 

na forma de se conduzir o encontro de retrospectiva. 

 

4.4 Considerações 

 

A elaboração da metodologia foi baseada na avaliação dos trabalhos 

relacionados ao tema. Buscou-se, ao máximo, justificar, com base no 

referencial teórico, cada prática escolhida para ser utilizada na estrutura. 

 Apresentada a metodologia proposta, o próximo capítulo se aterá a 

análise dos dados coletados com a utilização do questionário proposto no 

segundo capítulo desta dissertação, visando expor a avaliação feita com 

relação à aceitação de tal metodologia. 
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5. AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA 

 

O objetivo deste capítulo é o de fazer uma análise avaliativa com relação à 

metodologia proposta neste trabalho, baseando-se nos dados colhidos no 

universo amostral de pessoas que trabalham ou estudam, no Brasil, e que já 

participaram de pelo menos uma reunião de retrospectiva Scrum.  

 Sendo assim, são apresentadas a tabulação e a análise dos dados 

coletados através da utilização de um questionário, disponível no Apêndice A, 

cuja utilização seguiu a estutura metodológica da proposta descrita no capítulo 

2 deste trabalho. 

No total foram obtidas 100 (cem) respostas, todas consideradas como 

válidas, as quais foram analisadas em duas etapas: a primeira voltada à 

descrição da amostra com relação as suas características; a segunda referente 

à descrição dos dados coletado quanto à avaliação da proposta. 

 

5.1 Análise descritiva quanto às características do universo estudado 

 

Esta seção aborda a primeira etapa da análise descritiva dos dados coletados. 

São, então, avaliados os dados que se relacionam às características do 

universo amostral.  

Inicialmente, busca-se um entendimento voltado à distribuição 

geográfica, por estado, do universo respondente, o qual está representado 

através do Quadro 5.1. 

 
Quadro 5.1 – Distribuição geográfica da amostra estudada 

Estado Número de respondentes por 
estado  

Percentual de respostas 
por estado 

Acre 1 1% 

Alagoas 3 3% 

Bahia 2 2% 

Ceará 2 2% 

Distrito Federal 2 2% 

Mato Grosso 5 5% 

Paraíba 7 7% 

Paraná 1 1% 

Pernambuco 72 72% 

Piauí 1 1% 

Rio de Janeiro 2 2% 

São Paulo 1 1% 

Tocantins 1 1% 
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Estado Número de respondentes por 
estado  

Percentual de respostas 
por estado 

Demais estados 0 0% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 

 O Gráfico 5.1 traz informações sobre a distribuição da população 

amostral com relação às regiões brasileiras. 

Através do Quadro 5.1 e do Gráfico 5.1, constata-se que foram obtidos 

dados de todas as regiões do Brasil. Verifica-se também um domínio da região 

Nordeste com um total de 87% da população estudada, com destaque para o 

estado de Pernambuco, o qual obteve 72% de participação. Esse fato é 

explicado pela pesquisa ser de um aluno da Universidade Federal de 

Pernambuco e pela divulgação do questionário ter sido iniciada em empresas 

deste estado. 

 

 

Gráfico 5.1 – Distribuição geográfica por região 
Fonte: Autor, 2011. 

 

 Também foram obtidos dados sobre as empresas em que os 

participantes trabalham, salvo quando eles são apenas estudantes. Para 

facilitar a exposição dos dados, estes foram divididos por faixas. No Quadro 5.2 

e no Gráfico 5.2 são apresentadas informações referentes ao número de 

funcionários das empresas.   

 
Quadro 5.2 – Número de trabalhadores das empresas em que os respondentes 

trabalham 
Distribuição do número de 

trabalhadores por faixa 
Quantidade de trabalhadores 

por faixa 
Percentual de 

trabalhadores por faixa 

Até 50 trabalhadores 39 39% 

De 51 a 100 trabalhadores 3 3% 

De 101 a 150 trabalhadores 5 5% 

2%

87%

7%

3%1%

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul



89 
 

 

Distribuição do número de 
trabalhadores por faixa 

Quantidade de trabalhadores 
por faixa 

Percentual de 
trabalhadores por faixa 

De 151 a 200 trabalhadores 7 7% 

De 201 a 250 trabalhadores 6 6% 

De 251 a 300 trabalhadores 2 2% 

De 301 a 350 trabalhadores 0 0% 

De 351 a 400 trabalhadores 9 9% 

Acima de 400 11 11% 

Não souberam 1 1% 

Não responderam 17 17% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011.  
 

Pode-se verificar que a maioria das empresas, 39%, se enquadrou na 

faixa de até 50 trabalhadores. Entretanto, considerando uma faixa contendo 

empresas com mais de 100 trabalhadores, constata-se um total de 40%, 

também bastante significativo.  

Acredita-se que os 17% de pessoas que não responderam são de 

estudantes. Dessa forma, destaca-se que pelo menos 83% dos pesquisados 

estão trabalhando. 

 

 

Gráfico 5.2 – Distribuição do número de trabalhadores por faixa 

Fonte: Autor, 2011. 
 

O Quadro 5.3 e o Gráfico 5.3 apresentam informações relacionadas ao 

tempo de mercado, em anos, das organizações em que os participantes da 

pesquisa trabalham. 
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Quadro 5.3 – Tempo de mercado das empresas em que os respondentes trabalham 
Distribuição do tempo de mercado 

das empresas por faixa 
Idade (em anos) por 

faixa 
Percentual de Idade (em 

anos) por faixa 

Até 5 anos 19 19% 

De 6 a 10 anos 19 19% 

De 11 a 15 anos 19 19% 

De 16 a 20 anos 5 5% 

De 21 a 25 anos 6 6% 

De 26 a 30 anos 2 2% 

De 31 a 35 anos 2 2% 

De 36 a 40 anos 2 2% 

Acima de 40 anos 5 5% 

Não souberam 2 2% 

Não responderam 19 19% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 

Os dados presentes no Quadro 5.3 revelam que a maior parte dos 

respondentes, 57% do total, trabalha em empresas que tem menos de 16 anos 

de existência.  

 

 

Gráfico 5.3 – Distribuição do tempo de mercado das empresas por faixa 
Fonte: Autor, 2011. 

 
Buscaram-se informações, também, sobre o nível acadêmico dos 

respondentes. Essas informações estão destacadas através do Quadro 5.4 e 

do Gráfico 5.4. 
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Quadro 5.4 – Nível de formação acadêmica dos participantes 
Nível de formação acadêmica Quantidade Percentual 

Ensino Médio 0 0% 

Ensino Profissional - Técnico 0 0% 

Graduação Incompleta 6 6% 

Graduação 42 42% 

Especialização 30 30% 

Mestrado Profissional 5 5% 

Mestrado Acadêmico 15 15% 

Doutorado 2 2% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 

 
Gráfico 5.4 – Nível de formação acadêmica dos participantes 

Fonte: Autor, 2011. 

  
 Coletaram-se dados sobre o nível de experiência com o uso do 

framework Scrum. Esses dados estão expostos no Quadro 5.5 e no Gráfico 

5.5. 

 
Quadro 5.5 – Nível de formação experiência com uso de Scrum 

Experiência com uso de Scrum por faixa Quantidade Percentual 

Menos de 1 ano 23 23% 

de 1 a 2 anos 44 44% 

de 2 a 3 anos 22 22% 

de 3 a 4 anos 8 8% 

mais que 4 anos 3 3% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 
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Gráfico 5.5 – Nível de experiência com uso de Scrum 
Fonte: Autor, 2011. 

 

 Com relação ao nível de experiência com a utilização do Scrum, 

constatou-se que a maioria da população estudada, 44% do total, possui entre 

1 a 2 anos de experiência com o framework. Também pode ser observado que 

77% dos participantes utilizam a metodologia a mais de um ano, aumentando, 

dessa forma, a possibilidade destes terem uma base mais consolidada para 

analisar tal metodologia.   

Como a abordagem proposta neste trabalho utiliza conceitos do Lean 

Software Development, julgou-se importante entender como se comporta a 

amostra estudada com relação ao conhecimento ou não desse sistema. Para 

atingir tal objetivo, foi utilizada a pergunta: “O Lean Software Development é a 

adaptação do Sistema de Produção Toyota (produção enxuta) para o contexto 

da Indústria de Software, tendo como foco a satisfação dos clientes. Nessa 

ótica, esforços não ligados ao foco são considerados desperdícios e devem ser 

eliminados. Antes dessa pesquisa, você tinha algum conhecimento sobre Lean 

Software Development?”. Os dados coletados estão expostos através do 

Quadro 5.6 e do Gráfico 5.6.  

 
Quadro 5.6 – Conhecimento sobre Lean Software Development 

Antes dessa pesquisa, você tinha algum 
conhecimento sobre Lean Software Development? Quantidade Percentual 

Sim 81 81% 

Não 19 19% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 
 O comportamento da amostra evidenciou que grande percentual dos 

estudados possui conhecimento sobre Lean e dessa forma, acredita-se que o 

grau de entendimento da proposta e a confiabilidade dos elementos colhidos 

são aumentados. 
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Gráfico 5.6 – Conhecimento sobre Lean Software Development 
Fonte: Autor, 2011. 

 

 Após a análise de caracterização do universo amostral, constatou-se 

que este é composto em sua maioria por pessoas com nível superior completo, 

com bom nível de experiência em Scrum tendo também conhecimento sobre o 

Lean Software Development. Identificou-se também que a maior parte trabalha 

em empresas com considerável tempo de mercado e número de trabalhadores, 

principalmente localizadas no estado de Pernambuco. Dessa forma, com 

relação aos participantes da pesquisa, os dados passam segurança quanto ao 

entendimento das questões e à análise crítica da proposta.  

 

5.2 Análise descritiva quanto à avaliação da proposta 

 

Esta seção aborda a segunda etapa da análise descritiva dos dados coletados. 

Nessa etapa são analisados os dados referentes à avaliação das principais 

práticas que compõem a abordagem proposta neste trabalho. O foco da 

avaliação foi voltado às novas práticas propostas pelo autor. 

 As perguntas seguiram o seguinte formato: 

1º. Inicia-se com uma explicação sucinta da prática que será avaliada; 

2º. Pergunta-se sobre o grau de concordância do respondente com relação 

à prática em questão. 

O grau de concordância é aferido através de uma escala Likert de cinco 

níveis, sendo eles: discordo totalmente; discordo; indiferente; concordo; 

concordo totalmente.  

 Definido o formato das questões, durante o restante do texto descritivo, 

a pergunta “Você concorda com a utilização dessa prática?”, padrão em todos 

os questionamentos, será deixada implícita. 
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A primeira prática avaliada foi: “Para as questões seguintes, favor 

informar a sua opinião sobre a forma proposta de se conduzir uma reunião de 

retrospectiva. No início da retrospectiva, o facilitador deixa claro o contexto da 

reunião, explicando o motivo de sua realização, seu objetivo e tempo de 

duração.”.  

Excepcionalmente nessa questão, para destacar o início da avaliação da 

proposta, se iniciou a descrição da prática com o texto: “Para as questões 

seguintes, favor informar a sua opinião sobre a forma proposta de se conduzir 

uma reunião de retrospectiva”. 

Os dados referentes à primeira prática avaliada estão contidos no 

Quadro 5.7 e no Gráfico 5.7. 

Verifica-se que o grau de aceitação foi bem elevado, atingindo um total 

de 97%, com 63% das respostas sendo “concordo” e 34% sendo “concordo 

totalmente”.  

Quadro 5.7 – Definir contexto da reunião 
Grau de concordância Quantidade Percentual 

Discordo Totalmente 0 0% 

Discordo 0 0% 

Indiferente 3 3% 

Concordo 63 63% 

Concordo Totalmente 34 34% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 

 

Gráfico 5.7 – Definir contexto da reunião 
Fonte: Autor, 2011. 

 
A segunda prática sobre a qual se buscou ponderações foi: “Ainda no 

início da retrospectiva, algumas regras de comportamento são criadas, ou 

revisadas, visando facilitar a condução do encontro. Exemplos: não interromper 

um companheiro que está expondo uma ideia, obedecer ao tempo estipulado 

para cada etapa, manter o celular no modo silencioso.”. São expostos no 
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Quadro 5.8 e no Gráfico 5.8 o comportamento da amostra referente à prática 

em questão. 

 
Quadro 5.8 – Regras de comportamento 

Grau de concordância Quantidade Percentual 

Discordo Totalmente 0 0% 

Discordo 2 2% 

Indiferente 2 2% 

Concordo 62 62% 

Concordo Totalmente 34 34% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 

O comportamento quanto à segunda prática mostrou um nível alto de 

aceitação, com um total de concordância de 96%, sendo 62% de “concordo” e 

34% de “concordo totalmente”. 

 

 

Gráfico 5.8 – Regras de comportamento 
Fonte: Autor, 2011. 

 

Tanto a definição do contexto como a criação, ou revisão, das regras de 

comportamento estão estreitamente relacionadas ao mantimento do foco e da 

organização da equipe durante a retrospectiva. 

Em seguida, solicitou-se aos participantes da pesquisa que 

ponderassem sobre a prática: “Como segunda etapa, é importante transformar 

o conhecimento de cada integrante em conhecimento da equipe, inicialmente 

compartilhando os dados concretos da sprint, como: burndown, eventos 

importantes, features, funcionalidades completas.”.  O resultado dessa 

ponderação é demonstrado a partir do Quadro 5.9 e do Gráfico 5.9. 

 
Quadro 5.9 – Convergir conhecimentos 

Grau de concordância Quantidade Percentual 

Discordo Totalmente 0 0% 

Discordo 3 3% 

Indiferente 3 3% 

Concordo 62 62% 
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Grau de concordância Quantidade Percentual 

Concordo Totalmente 32 32% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 

 O resultado demonstrado através do Quadro 5.8 revela uma aceitação 

de 94%, dos quais 62% são de “concordo” e 32% são de “concordo 

totalmente”. Esses resultados juntamente com os dados levantados a partir de 

outros trabalhos indicam a importância de uma boa coleta de dados como 

forma de aumentar a efetividade da retrospectiva, justificando-se assim a 

importância de se estudar formas que facilitem a concretização dessa etapa.  

 

Gráfico 5.9 – Convergir conhecimentos 
Fonte: Autor, 2011. 

 

 Também se apreciou a seguinte prática: “Uma forma de facilitar a busca 

por pontos de melhoria é utilizar como base os tipos de desperdícios definidos 

pelo Lean, que são: trabalho parcialmente concluído; processos extras; 

funcionalidades extras; chaveamento entre tarefas (mudança no contexto de 

trabalho); espera (tarefa bloqueada esperando resultados); movimento (esforço 

para se adquirir ou transmitir resultados); defeitos.”. 

 Destaca-se, através do Quadro 5.10 e do Gráfico 5.10, que 88% dos 

participantes foram favoráveis ao uso dos tipos de desperdício Lean como 

forma de facilitar a identificação de problemas.  

 
Quadro 5.10 – Coleta de dados baseada no Lean 

Grau de concordância Quantidade Percentual 

Discordo Totalmente 1 1% 

Discordo 2 2% 

Indiferente 9 9% 

Concordo 62 62% 

Concordo Totalmente 26 26% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 



97 
 

 

 

Gráfico 5.10 – Coleta de dados baseada no Lean 

Fonte: Autor, 2011. 
 

Apesar de um nível alto de anuência, os 3% de rejeição, sendo 2% de 

“discordo” e 1% de “discordo totalmente” chamaram a atenção, apesar de não 

trazerem resultados expressivos. Buscou-se alguma relação entre os 

participantes, com base nos dados que caracterizam a população amostral, 

mas não foi encontrado nada que se destacasse. Como se trata de uma prática 

nova, proposta pelo autor, acredita-se que esse pequeno percentual de 

discordância pode ser efeito da falta de conhecimento sobre as justificativas 

que deram origem a tal prática. 

 Após as questões referentes à coleta de dados terem sido avaliadas, 

procurou-se uma compreensão sobre a necessidade do time analisar os dados 

coletados através do quesito: “Antes de propor soluções para os problemas é 

preciso analisar as boas práticas que devem ser mantidas e os aspectos que 

precisam ser melhorados.”. Ilustram-se os dados obtidos com a utilização do 

Quadro 5.11 e do Gráfico 5.11.  

  
Quadro 5.11 – Necessidade de análise prévia dos dados 

Grau de concordância Quantidade Percentual 

Discordo Totalmente 0 0% 

Discordo 2 2% 

Indiferente 4 4% 

Concordo 48 48% 

Concordo Totalmente 46 46% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 

 Destaca-se um percentual de 94% de concordância, com 48% de 

“concordo” e um nível muito alto, 46%, de “concordo totalmente”, contra apenas 

2% de discordância.  
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Com esse questionamento se buscou, também, destacar a análise dos 

pontos positivos, os quais as equipes devem continuar praticando durante o 

projeto. 

 

 

Gráfico 5.11 – Necessidade de análise prévia dos dados 
Fonte: Autor, 2011. 

 

 Outra proposta do autor foi verificada através da pergunta: “O grupo 

deve verificar se algum problema está relacionado a mais de um tipo de 

desperdício para quebrá-lo em problemas de menor complexidade. Exemplo: o 

aumento de bugs foi causado por acréscimo de código em funções extras, 

perda de conhecimento durante trocas de tarefas entre integrantes 

(movimento) e defeitos herdados de outras sprints.”. A referência aos dados 

obtidos sobre esta proposta está no Quadro 5.12 e no Gráfico 5.12. 

 
Quadro 5.12 – Quebra de problemas em categorias Lean 

Grau de concordância Quantidade Percentual 

Discordo Totalmente 0 0% 

Discordo 1 1% 

Indiferente 7 7% 

Concordo 57 57% 

Concordo Totalmente 35 35% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 
 Observa-se um percentual de 92% de anuência quanto a esta prática, 

sendo 57% de “concordo” e 35% de “concordo totalmente”. Apesar do alto nível 

de anuência, os 7% de indiferentes foram investigados, utilizando-se os dados 

referentes à caracterização da amostra. Contudo, não foi encontrado nenhum 

padrão que se destacasse. Acredita-se que esse pequeno percentual de 

indiferença pode ser efeito da falta de conhecimento sobre as justificativas que 

deram origem a tal prática. 
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Gráfico 5.12 – Quebra de problemas em categorias Lean 

Fonte: Autor, 2011. 
 

 Foi colocada à amostra a seguinte prática: “Dentre os problemas 

analisados, deve-se escolher os que precisam de uma ação de melhoria com 

maior urgência, evitando-se selecionar muitos problemas, assim como um 

conjunto muito complexo.”. O Quadro 5.13 e o Gráfico 5.13 contemplam os 

elementos adquiridos. 

 
Quadro 5.13 – Priorizar os problemas 

Grau de concordância Quantidade Percentual 

Discordo Totalmente 0 0% 

Discordo 1 1% 

Indiferente 4 4% 

Concordo 53 53% 

Concordo Totalmente 42 42% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 
Destaca-se um alto nível, 42%, de “concordo totalmente” em conjunto à 

porcentagem de 53% de “concordo”, os quais somados chegam a 95% de 

aprovação dessa prática. Isso demonstra que no desenvolvimento ágil a 

priorização é essencial para se responder rapidamente às necessidades do 

cliente. Pode-se observar, também, que o impacto esperado da mudança é 

algo muito valorizado no momento da escolha. 

 

 

Gráfico 5.13 – Priorizar os problemas 
Fonte: Autor, 2011. 
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 A próxima prática, “O grupo pode verificar se existem problemas 

relacionados a um mesmo tipo de desperdício e que podem ser resolvidos em 

conjunto. Exemplo: aumento de bugs, atraso no cronograma, dificuldade para 

manter o código e dificuldade em testar o produto, estavam relacionados ao 

acréscimo de funções extras.”, apesar de estar, no texto do questionário, mais 

explicitamente relacionada à etapa de definição sobre o plano de melhoria, 

também se relaciona  com a análise dos dados coletados. Os dados obtidos 

que fazem referência a esta prática podem ser vistos no Quadro 5.14 e no 

Gráfico 5.14. 

 
Quadro 5.14 – Análise por categoria Lean 

Grau de concordância Quantidade Percentual 

Discordo Totalmente 0 0% 

Discordo 0 0% 

Indiferente 7 7% 

Concordo 50 50% 

Concordo Totalmente 43 43% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 

 Segundo Dingsøyr e Hanssen (2002), classificar os problemas 

encontrados por grupos é uma de facilitar a identificação de áreas 

problemáticas. Com a utilização dos conceitos Lean, o grupo pode analisar os 

problemas de uma mesma categoria em conjunto e buscar soluções para este. 

Essa prática, mesmo trazendo aspectos novos, foi muito bem avaliada pelo 

universo amostral, revelando um total de 93% de aprovação, dividido entre 

50% de “concordo” e 43% de “concordo totalmente”, e nem uma resposta de 

discordância.  

 

 

Gráfico 5.14 – Análise por categoria Lean 

Fonte: Autor, 2011. 
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 Procurou-se também entender o comportamento da amostra a respeito 

da forma de se estruturar as propostas de melhoria propostas pelo time, 

através da questão: “Uma ação de melhoria deve ser composta por uma ação 

de curto prazo, que deve ser concretizada já na Sprint seguinte (exemplo: 

realizar testes automatizados), e por um objetivo de longo prazo, que terá um 

impacto mais abrangente no trabalho do grupo (exemplo: atingir um nível de 

maturidade satisfatório nos testes).”. A visualização dos dados coletados pode 

ser encontrada no Quadro 5.15 e no Gráfico 5.15. 

 Observa-se um bom percentual de concordância, 82% do total, divididos 

em 48% de “concordo” e 34% de “concordo totalmente”.  

 
Quadro 5.15 – Estrutura da ação de melhoria 

Grau de concordância Quantidade Percentual 

Discordo Totalmente 0 0% 

Discordo 11 11% 

Indiferente 7 7% 

Concordo 48 48% 

Concordo Totalmente 34 34% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 

 

Gráfico 5.15 – Estrutura da ação de melhoria 
Fonte: Autor, 2011. 

 
Apesar de um percentual positivo quanto à anuência da prática, o 

percentual de “discordo” e “indiferente”, respectivamente 11% e 7%, chamaram 

a atenção por seu total ter chegado a 18%.  Analisou-se esses 18% da amostra 

e se constatou que desse total 9% tem de 1 a 2 anos de experiência com o 

Scrum e 8% tem mais de 2 anos de experiência com o uso do framework. 

Uma das justificativas para a utilização dessa prática é ajudar o time a 

estruturar bem as ações de melhoria evitando que sejam escolhidas ações 

impossíveis de serem alcançadas na sprint subsequente, como também, ações 

de impacto muito pequeno no trabalho do time. Por essa parcela do universo 
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amostral ser composta principalmente por pessoas que utilizam a mais de um 

ano o framework, conclui-se que a indiferença e a discordância se devem ao 

fato desse grupo já possuir uma boa experiência com a definição de propostas 

de melhoria. 

Contudo, é importante deixar claro que dos 82% de concordância, 60% 

possuem mais de um ano de experiência com o uso de Scrum, divididos em 

35% com 1 a 2 anos de experiência e 25% com mais de 2 anos de experiência. 

Com isso verificou-se que pessoas com mais de 1 ano de uso do framework 

não tendem a discordar do uso desta prática. 

Vale ser ressaltado, também, que essa prática ainda está relacionada ao 

exposto no trabalho de Jakobsen e Poppendieck (2011), o qual diz que parte 

importante do processo de melhoria contínua é o entendimento da importância 

do problema. Ao definir-se um objetivo de longo prazo, o grupo terá uma maior 

compreensão do impacto que realmente deseja obter na sua forma de 

trabalhar. 

 Julga-se que a proposição dessa prática está bem justificada e tende a 

trazer benefícios ao grupo. Dessa forma, os 83% de concordância passam 

segurança com relação à aprovação dos benefícios que se espera proporcionar 

com tal prática. 

 A metodologia proposta traz também uma etapa explícita na qual a 

equipe analisa a própria evolução. Esse tipo de etapa não fica evidente em 

trabalhos como o de Birk et al. (2002) e o de Derby e Larsen (2006). Julgou-se 

necessário, portanto, analisar o grau de concordância com relação às práticas 

que compõem essa etapa, inicialmente avaliando a seguinte questão: “Em 

cada retrospectiva deve existir um momento para o grupo avaliar se está 

conseguindo atingir as ações de melhorias definidas.”. Demonstra-se no 

Quadro 5.16 e no Gráfico 5.16 o comportamento dos estudados frente a tal 

prática.  

 Com relação à etapa de evolução, o quadro 5.16 reflete um total de 91% 

de aprovação, sendo destacado um alto nível, 42%, de “concordo totalmente”, 

seguido por 49% de “concordo”. 
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Quadro 5.16 – Etapa para análise da evolução 

Grau de concordância Quantidade Percentual 

Discordo Totalmente 1 1% 

Discordo 4 4% 

Indiferente 4 4% 

Concordo 49 49% 

Concordo Totalmente 42 42% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 

 

Gráfico 5.16 – Etapa para análise da evolução 

Fonte: Autor, 2011. 

 
 Investigou-se também sobre a forma de classificação dos problemas, 

proposta pelo autor, quanto ao estado de resolução, que foi destacada pelo 

texto: “Para facilitar o acompanhamento da própria evolução, o grupo deve 

classificar os problemas segundo seus estados de resolução, que são: a 

melhorar (descoberto, mas sem plano de melhoria); em melhoria (em processo 

de resolução); recorrente (possui plano de melhoria, mas não foi resolvido ou 

retornou); melhorado (resolvido pelo time).”. Essa classificação é utilizada para 

auxiliar a análise e o acompanhamento da evolução da equipe. O 

comportamento do universo estudo, quanto a esta questão, está representado 

no Quadro 5.17 e no Gráfico 5.17. 

 
Quadro 5.17 – Classificação quanto ao estado de resolução 
Grau de concordância Quantidade Percentual 

Discordo Totalmente 1 1% 

Discordo 3 3% 

Indiferente 7 7% 

Concordo 55 55% 

Concordo Totalmente 34 34% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 
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Gráfico 5.17 – Classificação quanto ao estado de resolução 

Fonte: Autor, 2011. 
 

O Quadro 5.17 revela um percentual alto de concordância, 89% dividido 

em 55% de “concordo” e 34% de “concordo totalmente”, com relação à forma 

de classificação proposta. 

Não se deixou de observar que os dados expostos nos Quadros 5.16 e 

5.17 revelam certo nível de discordância, baixo, com relação às práticas 

investigadas. Durante o estudo sobre o tema retrospectiva, o autor desta 

dissertação pôde observar que a maior parte dos trabalhos relacionados a esta 

área são voltados para retrospectivas de projeto, sendo poucos direcionados a 

retrospectivas no contexto ágil de desenvolvimento de software, fato também 

observado por Salo (2007). Uma característica das retrospectivas de projeto é 

que a avaliação do plano de melhoria traçado, quando feita, tem origem da 

camada gerencial e acontece em outro projeto, inserido em um contexto 

diferente e com grande chance de envolver pessoas diferentes. Dessa forma, 

os estudos não passam a real importância da avaliação do plano de melhoria 

traçado ainda durante o mesmo projeto. Esse fato pode ter gerado essa 

pequena resistência, referente a esta nova etapa. 

O Quadro 5.18 e o Gráfico 5.18 trazem os dados correspondentes à 

utilização do quadro de evolução, artefato proposto pelo autor baseando-se no 

taskboard.  

 
Quadro 5.18 – Utilização do quadro de evolução 

Grau de concordância Quantidade Percentual 

Discordo Totalmente 1 1% 

Discordo 2 2% 

Indiferente 14 14% 

Concordo 42 42% 

Concordo Totalmente 41 41% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 
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Os dados coletados demonstram um bom grau de aceitação do artefato, 

sendo este de 83%, obtido pela soma dos 42% de “concordo” dos destacados 

41% de “concordo totalmente”.  

 

Gráfico 5.18 – Utilização do quadro de evolução 

Fonte: Autor, 2011. 

 

Como essa prática trata da introdução de um novo artefato, era 

esperada certa dificuldade na aceitação. A questão é que as metodologias 

ágeis vão de encontro a forte documentação que é gerada durante o 

desenvolvimento tradicional de software e, dessa forma, há uma resistência na 

inclusão de artefatos. Analisando-se a parcela do universo amostral que foi 

indiferente à proposta, verificou-se que dos 14% que tiveram esse grau de 

concordância 5% possuem menos de um ano utilizando Scrum. Acredita-se 

que à medida que se vai utilizando os métodos ágeis, se cria uma melhor base 

para avaliar a real necessidade de um artefato. Julga-se que o artefato 

proposto é simples e está dentro do contexto ágil. Também só é preciso 

atualizá-lo durante as retrospectivas, não trazendo, então, uma carga grande 

de trabalho para sua utilização. Já seus benefícios são interessantes, dentre 

eles estão o auxílio ao controle da evolução da equipe, auxilia na 

documentação da reunião de retrospectiva e visualização das propostas de 

melhoria como tarefas que devem ser completadas pelos integrantes do time. 

A última prática avaliada foi: “Na etapa final da retrospectiva o grupo 

deve repassar rapidamente as principais decisões tomadas, para fixar melhor o 

aprendizado adquirido. Também é importante reter esse aprendizado, podendo 

utilizar para isso fotos do encontro, desenhos feitos durante as reuniões, atas 

de reunião, entre outros.”. O Quadro 5.19 e o Gráfico 5.19 apresentam os 

dados coletados durante a avaliação dessa prática feita pelos respondentes do 

questionário. 

 



106 
 

 

Quadro 5.19 – Forma de conclusão da retrospectiva 

Grau de concordância Quantidade Percentual 

Discordo Totalmente 0 0% 

Discordo 0 0% 

Indiferente 6 6% 

Concordo 67 67% 

Concordo Totalmente 27 27% 

Total 100 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 

Essa prática traz um grau de anuência bastante elevado, 94%, sendo 

67% de “concordo” e 27% de “concordo totalmente”. É destacada a importância 

de uma boa conclusão para o encontro na qual também se avaliará a forma de 

retenção do aprendizado adquirido. 

 

Gráfico 5.19 – Forma de conclusão da retrospectiva 

Fonte: Autor, 2011. 

 
Feita uma análise geral sobre os dados referentes à avaliação da 

proposta, observa-se que das treze práticas investigadas, nove tiveram grau de 

anuência maior que 90%, duas tiveram grau de 88% a 90% e as outras duas 

grau de 82% a 87%. Os Quadros 5.20 e 5.21 apresentam os dados quanto ao 

grau de aprovação por prática estudada e por faixa percentual, 

respectivamente. 

 
Quadro 5.20 – Percentual de concordância por prática avaliada 

Prática avaliada Percentual de concordância 

Definir contexto da reunião 97% 

Regras de comportamento 96% 

Convergir conhecimentos 94% 

Coleta de dados baseada no Lean 88% 

Necessidade de análise prévia dos dados 94% 

Quebra de problemas em categorias Lean 93% 

Priorizar os problemas 95% 

Análise por categoria Lean 93% 

Estrutura da ação de melhoria 82% 

Etapa para análise da evolução 91% 
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Classificação quanto ao estado de resolução 89% 

Utilização do quadro de evolução 83% 

Forma de conclusão da retrospectiva 94% 

Fonte: Autor, 2011. 
 

Quadro 5.21 – Grau concordância por faixa percentual 
Percentual de concordância Quantidade Percentual 

De 82% a 87% 2 15,385% 

De 88% a 90% 2 15,385% 

Acima de 90% 9 69,231% 

Total 13 100% 

Fonte: Autor, 2011. 

 

 A análise geral dos dados também revela que um percentual 

considerável de 73% não discordou de nenhuma das práticas. Do percentual 

que discordou de alguma das propostas 22% tiveram essa opinião referente à 

apenas um das propostas, com destaque a prática de estruturação da proposta 

de melhoria, com 9% dos 22%. Números ainda menores são encontrados de 

pessoas que discordaram de apenas duas práticas, 4%, e de apenas três 

práticas, 1%. Nenhum respondente discordou de mais de três práticas. Volta-se 

a falar que apesar de ter obtido 9% de discordância, não se optou por retirar a 

prática referente à estruturação da proposta de melhoria, por esse percentual 

não ser elevado, principalmente comparando-se com os 82% de concordância, 

e por esta prática estar bem justificada e trazer benefícios à equipe. O Gráfico 

5.20 resume estes dados e demonstra o domínio percentual das pessoas que 

não discordaram de nenhuma das práticas propostas. 

 

 

Gráfico 5.20 – Análise geral da concordância 

Fonte: Autor, 2011. 
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5.3 Considerações  

 

Feita a análise dos dados referentes à avaliação da proposta, constatou-se que 

as práticas sugeridas na abordagem para condução de retrospectivas Scrum 

foram bem aceitas pelo universo amostral. 

 Mais considerações serão abordadas no capítulo seguinte, o de 

Considerações Finais, o qual contemplará as principais contribuições do 

trabalho, bem como indicativos para trabalhos futuros.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o aumento do uso das metodologias ágeis, a questão da adaptabilidade 

se torna um aspecto central no desenvolvimento de software. Relacionados a 

este aspecto estão o replanejamento constante do trabalho da equipe através 

dos vários feedbacks obtidos durante a cadeia produtiva. 

 Nesse contexto, a reunião de retrospectiva tem destaque como o 

momento para o time se tornar um catalisador de mudanças que visam 

aumentar a eficiência e a eficácia do trabalho, através de uma constante busca 

por melhorias. 

 Devido à necessidade por mais estudos para tratar sobre o tema 

retrospectiva no contexto das metodologias ágeis, este trabalho traz uma 

abordagem para ser utilizada durante a reunião de retrospectiva Scrum. Esse 

framework foi escolhido por possuir um enfoque mais gerencial, por delimitar 

um momento específico para a reunião de retrospectiva e pela possibilidade de 

se delimitar o escopo do trabalho. 

 Este trabalho trouxe, então, uma abordagem baseada nos conceitos de 

melhoria contínua e Lean Software Development, que busca facilitar a 

condução de tal reunião, bem como ajudar a análise e o controle dos aspectos 

que tangem o aperfeiçoamento constante feito pelas equipes que utilizam 

Scrum. 

 Para atingir tal fim, buscaram-se, em trabalhos relacionados, outras 

estruturas utilizadas durante encontros de retrospectiva, assim como, boas 

práticas que compuseram a metodologia proposta neste trabalho. 

 Foi então feita uma pesquisa envolvendo profissionais e estudantes, do 

Brasil, que já tivessem participado de pelo menos uma reunião de retrospectiva 

em projetos que utilizassem Scrum. 

 Os dados coletados com o questionário revelaram que o universo 

amostral foi composto por pessoas que em sua maioria possuem nível superior 

completo, bom nível de experiência em Scrum, conhecimento sobre o Lean 

Software Development e que trabalham em empresas com considerável tempo 

de mercado e número de trabalhadores, principalmente localizadas no estado 

de Pernambuco. Sendo assim, julga-se que os elementos colhidos possuem 



110 
 

 

um alto nível de qualidade passando segurança quanto ao entendimento das 

questões e à análise crítica da proposta.  

 Feita uma investigação dos dados coletados a partir do universo 

amostral, observou-se que as práticas que compõem a metodologia proposta 

gozam de um alto grau de anuência. 

 As principais contribuições do trabalho são: 

 A metodologia proposta como um todo; 

 As boas práticas sugeridas; 

 A forma de utilização dos conceitos Lean, em especial dos princípios de 

desperdício dessa metodologia, na coleta dos pontos a serem 

melhorados, na etapa de análise dos dados coletados e na definição do 

plano de melhoria; 

 A forma de condução da etapa de análise da evolução do time, na qual 

foi proposta uma forma de se classificar os problemas quanto ao estado 

de resolução e um artefato para auxiliar o controle e acompanhamento 

das ações de melhoria definidas pela equipe; 

 Prover um entendimento de como algumas práticas utilizadas nas 

retrospectivas são vistas principalmente por profissionais da área de 

desenvolvimento ágil com Scrum. 

É importante citar que a utilização da metodologia, principalmente no 

início, pode deixar a reunião de retrospectiva mais longa. Derby e Larsen 

(2006) citam uma duração média de 60 minutos, gerenalizando-se 

características como o tamanho das equipes, duração das iterações e a 

complexidade dos projetos. Acredita-se que inicialmente a duração do encontro 

com a utilização da metodologia proposta possa ser aumentada em 

aproximadamente quinze a vinte minutos, devido a  fatores como: 

 Falta de prática na utilização de uma estrutura para a condução da 

retrospectiva; 

 Dificuldades em criar as listas iniciais de working agreements; 

 Introdução de uma nova etapa, pouco utilizada pelas equipes, 

referente à análise da evolução do time; 

 Problemas para planejar o encontro levando em conta o tempo 

necessário ao se alternar o contexto entre as etapas do encontro; 
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 Dificuldades na utilização dos conceitos do Lean Software 

Development. 

Acredita-se que à medida que as equipes adquirem uma maior 

experiência com a utilização de uma estrutura melhor definida, como a exposta 

neste trabalho, o possível aumento de tempo para a condução da reunião é 

contornado. A justificativa para o suposto é que as equipes passarão a ter o 

encontro guiado por um cronograma planejado, com etapas melhor delimitadas 

e com durações bem definidas, diminuindo-se assim os riscos de perda de foco 

e tornando o encontro mais organizado.   

É interessante, inclusive, que as equipes procurem entender melhor os 

conceitos do Lean Software Development, já que mesmo com os Quadros 4.2 

e 4.3 tendo como objetivo facilitar a utilização de tais conceitos, essa filosofia 

não é baseada apenas na eliminação de desperdícios, mas sim em um 

conjunto de princípios, os quais foram apresentados na subseção 3.6.1.  

Diante da diagnose feita acerca do trabalho, julga-se que a abordagem 

para a condução de retrospectivas Scrum proposta é uma forma válida a ser 

usada pelas equipes no processo de busca por constante aperfeiçoamento do 

trabalho. Dessa forma, conclui-se que o objetivo principal desta dissertação foi 

alcançado.  

 

6.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Devido a impossibilidade de se aplicar a metodologia proposta em um 

ambiente real de desenvolvimento, uma comparação com a utilização de outras 

formas de se conduzir a reunião de retrospectiva também não foi possível. 

Entretanto, a partir dos dados coletados com o questionário e da análise feita 

no capítulo 5 deste trabalho, foram encontrados indícios que demonstram a 

viabilidade da proposta como forma de atenuar problemas referentes à 

condução da reunião. Dessa forma, julga-se que a não aplicação da proposta 

representa uma limitação, embora não traga, de forma contundente, um 

impacto negativo ao trabalho. 

 Todavia, mesmo não trazendo, de forma contundente, um impacto 

negativo ao trabalho julga-se importante que, como prosseguimento dessa 

pesquisa, seja feita uma aplicação da metodologia proposta em um ambiente 



112 
 

 

real de desenvolvimento, como forma de se aperfeiçoar a metodologia com 

base nas sugestões apontadas pelos participantes. Acredita-se ser importante 

a realização deste estudo em pelo menos duas equipes diferentes, pois a 

forma de condução da reunião de retrospectiva é bastante dependente do 

contexto em que esta é utilizada. 

É importante para as organizações evoluírem com as experiências 

adquiridas em seus projetos. Entretanto, o enfoque das retrospectivas ágeis é a 

melhoria rápida e constante no contexto de cada equipe de desenvolvimento. 

Dessa forma, é interessante se fazer um estudo mais aprofundado sobre 

aprendizado organizacional em empresas que utilizam metodologias ágeis nos 

seus projetos, buscando-se identificar uma forma de não se tirar o foco 

principal das retrospectivas ágeis e ao mesmo tempo prover a organização 

com uma forma de aprendizado baseado nas experiências adquiridas pelas 

equipes. Antes de se fazer um estudo mais aprofundado, imagina-se que o 

principal problema encontrado consiste em: como integrar os conceitos das 

retrospectivas ágeis ao aprendizado organizacional sem que os times sofram 

com a introdução de processos complexos que possam diminuir a sua 

agilidade? 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA ACADÊMICA
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

ACADÊMICA 
 

OBJETIVO DO QUESTIONÁRIO: Avaliar a percepção dos respondentes quanto as principais práticas de uma abordagem 

utilizada para a condução de retrospectivas Scrum. Essa abordagem é parte de uma proposta de dissertação de 

mestrado em Ciência da Computação de um aluno da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O único pré-

requisito para a participação na pesquisa é já ter participado de uma reunião de retrospectiva Scrum. As informações 

coletadas serão utilizadas apenas para fins acadêmicos, sendo preservada a confidencialidade dos dados. 

* Obrigatória 

1. Por favor, informe seu email abaixo, caso deseje receber o resultado da pesquisa. 

 2. Quantos funcionários trabalham na sua empresa? 

 3. Qual o tempo de mercado da sua empresa (em anos)? 

 4. Em qual Estado você trabalha ou estuda? *   

5. Qual é o seu nível de formação acadêmica? * 

Ensino Médio 

Ensino Profissional - Técnico 

Graduação Incompleta 

 Graduação 

 Especialização 

Mestrado Profissional 

 Mestrado Acadêmico 

 Doutorado 

6. Há quanto tempo você utiliza Scrum? * 

 menos de 1 ano 

de 1 a 2 anos 

de 2 a 3 anos 

de 3 a 4 anos 

Mais que 4 anos 

7. O Lean Software Development é a adaptação do Sistema de Produção Toyota (produção enxuta) para o contexto 

da Indústria de Software, tendo como foco a satisfação dos clientes. Nessa ótica, esforços não ligados ao foco são 

considerados desperdícios e devem ser eliminados.* 
Antes dessa pesquisa, você tinha algum conhecimento sobre Lean Software Development? 

 Sim 

 Não 
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8. Para as questões seguintes, favor informar a sua opinião sobre a forma proposta de conduzir uma reunião de 

retrospectiva. No início da retrospectiva, o facilitador deixa claro o contexto da reunião, explicando o motivo de sua 

realização, seu objetivo e tempo de duração. * 
Você concorda com a utilização dessa prática? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indiferente 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

9. Ainda no início da retrospectiva, algumas regras de comportamento são criadas, ou revisadas, visando facilitar a 

condução do encontro. Exemplos: não interromper um companheiro que está expondo uma ideia, obedecer ao tempo 

estipulado para cada etapa, manter o celular no modo silencioso. * 
Você concorda com a utilização dessa prática? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indiferente 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

10. Como segunda etapa, é importante transformar o conhecimento de cada integrante em conhecimento da equipe, 

inicialmente compartilhando os dados concretos da sprint, como: burndown, eventos importantes, features, 

funcionalidades completas. * 
Você concorda com a utilização dessa prática? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indiferente 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

11. Uma forma de facilitar a busca por pontos de melhoria é utilizar como base os tipos de desperdícios definidos 

pelo Lean, que são: trabalho parcialmente concluído; processos extras; funcionalidades extras; chaveamento entre 

tarefas (mudança no contexto de trabalho); espera (tarefa bloqueada esperando resultados); movimento (esforço 

para se adquirir ou transmitir resultados); defeitos. * 
Você concorda com a utilização dessa prática? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indiferente 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 
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12. Antes de propor soluções para os problemas é preciso analisar as boas práticas que devem ser mantidas e os 

aspectos que precisam ser melhorados. * 
Você concorda com a utilização dessa prática? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indiferente 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

13. O grupo deve verificar se algum problema está relacionado a mais de um tipo de desperdício para quebrá-lo em 

problemas de menor complexidade. Exemplo: o aumento de bugs foi causado por acréscimo de código em funções 

extras, perda de conhecimento durante trocas de tarefas entre integrantes (movimento) e defeitos herdados de 

outras sprints. * 
Você concorda com a utilização dessa prática? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indiferente 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

14. O grupo pode verificar se existem problemas relacionados a um mesmo tipo de desperdício e que podem ser 

resolvidos em conjunto. Exemplo: aumento de bugs, atraso no cronograma, dificuldade para manter o código e 

dificuldade em testar o produto estavam relacionados ao acréscimo de funções extras. * 
Você concorda com a utilização dessa prática? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indiferente 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

15. Dentre os problemas analisados, deve-se escolher os que precisam de uma ação de melhoria com maior urgência, 

evitando-se selecionar muitos problemas, assim como um conjunto muito complexo. * 
Você concorda com a utilização dessa prática? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indiferente 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 
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16. Uma ação de melhoria deve ser composta por uma ação de curto prazo, que deve ser concretizada já na sprint 

seguinte (exemplo: realizar testes automatizados), e por um objetivo de longo prazo, que terá um impacto mais 

abrangente no trabalho do grupo (exemplo: atingir um nível de maturidade satisfatório nos testes). * 
Você concorda com a utilização dessa prática? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indiferente 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

17. Em cada retrospectiva deve existir um momento para o grupo avaliar se está conseguindo atingir as ações de 

melhorias definidas. * 
Você concorda com a utilização dessa prática? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indiferente 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

18. Para facilitar o acompanhamento da própria evolução, o grupo deve classificar os problemas segundo seus estados 

de resolução, que são: a melhorar (descoberto, mas sem plano de melhoria); em melhoria (em processo de 

resolução); recorrente (possui plano de melhoria, mas não foi resolvido ou retornou); melhorado (resolvido pelo 

time). * 
Você concorda com a utilização dessa prática? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indiferente 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 

19. Para aumentar a visibilidade e facilitar o acompanhamento da evolução do grupo é sugerida a utilização de um 

quadro semelhante ao taskboard, no qual todos os problemas encontrados estarão classificados em seus respectivos 

estados de resolução, sendo atualizados a cada retrospectiva. * 
Você concorda com a utilização dessa prática? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indiferente 

 Concordo 

 Concordo Totalmente 
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20. Na etapa final da retrospectiva o grupo deve repassar rapidamente as principais decisões tomadas, para fixar 

melhor o aprendizado adquirido. Também é importante reter esse aprendizado, podendo utilizar para isso fotos do 

encontro, desenhos feitos durante as reuniões, atas de reunião, entre outros. * 
Você concorda com a utilização dessa prática? 

 Discordo Totalmente 

 Discordo 

 Indiferente 

 Concordo 

 Concordo Totalmente  

 

 


