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Deixo um agradecimento especial à professora Ana Paula Afonso, coorientadora deste
projeto e que foi incansável no auxı́lio prestado.
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Resumo

Ao longo dos últimos anos, as metodologias ágeis de desenvolvimento de software e
em particular a framework Scrum, têm vindo a conquistar o espaço que outrora pertenceu
exclusivamente aos modelos tradicionais, como o de Cascata. Neste estudo, analisaram-
se as práticas da indústria na transição entre estes paradigmas, essencialmente ao nı́vel
das métricas utilizadas na monitorização do desempenho de projetos e equipas.

O primeiro inquérito confirmou a observância plena dos conceitos avançados pela bi-
bliografia nas práticas da indústria, materializada pela alteração da relevância das variáveis
de monitorização e das métricas utilizadas, conforme seria expectável. Em projetos tradi-
cionais, custo e tempo foram consideradas as variáveis de monitorização mais relevantes e
o Earned Value Management (EVM) foi o método de avaliação preferencial. Em projetos
ágeis, a produtividade das equipas assumiu a posição de maior relevância, em detrimento
do custo e tempo dos projetos, e a Velocidade estabeleceu-se como a métrica mais utili-
zada na sua medição. Isto evidenciou a necessidade de definir um conjunto de métricas
que complementasse a informação disponı́vel, possibilitando a melhoria do desempenho
das equipas, um planeamento mais preciso e um processo de tomada de decisão devida-
mente informado. Posteriormente, foi analisada a solução proposta por Jeff Sutherland e
Scott Downey para endereçar estas limitações. Os resultados revelaram a aceitação gene-
ralizada quanto à relevância das métricas e demonstraram que as equipas onde estas foram
utilizadas, atingiram um aumento de produtividade significativamente superior à das de-
mais. Todavia, a grande maioria das equipas não conseguiu atingir o percentual desejável.
Os resultados obtidos sugerem que as implementações incompletas do Scrum, onde não
são integrados os elementos basilares que garantem a prosperidade deste ecossistema,
podem estar na origem do impedimento à obtenção de melhores resultados. Foi ainda
possı́vel constatar a incapacidade do Project Management Office (PMO) em adaptar-se a
este ambiente ágil, devido à ancoragem na forma tradicional de gerir projetos.

Apesar de comprovada a possibilidade de aumentar significativamente a produtividade
das equipas Scrum através de um conjunto especı́fico de métricas, denotou-se uma neces-
sidade emergente na compreensão desta framework. Os resultados facultam ainda uma
nova perspetiva sobre a restruturação necessária no PMO, para que este possa auxiliar na
alavancagem do sucesso destas equipas, projetos e organizações.

Palavras-chave: Scrum, Métricas, Produtividade, PMO
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Abstract

In this day and age, agile software development methodologies and particularly the
Scrum framework, have conquered a territory that erstwhile belonged exclusively to tra-
ditional models, as the Waterfall model. This study analyzed the industry practices in the
transition between these paradigms, especially regarding the use of metrics to monitor the
performance of projects and teams.

The first survey has demonstrated a full compliance of the industry practices with the
concepts encompassed by the analyzed bibliography, materialized by a variation in the
relevance of the monitoring variables and used metrics, as expected. Regarding tradi-
tional projects, cost and time were considered the most relevant monitoring variables and
Earned Value Management (EVM) the preferred evaluation method. In agile projects,
teams’ productivity has taken the most relevant position, to the detriment of projects’ cost
and time, and Velocity was the most widely adopted metric to measure it. This unraveled
the need to define a set of metrics to complement the available information, enabling more
accurate planning, well-informed decisions and allowing teams to improve their perfor-
mance. Subsequently, it was analyzed the solution proposed by Jeff Sutherland and Scott
Downey to rectify these restrictions. The results have shown a widespread acceptance
on the relevance of these metrics and demonstrated that the teams on which they were
used, have reached a significantly higher productivity increase, compared to the others.
However, the vast majority of teams failed to achieve the desired increase. These re-
sults suggest that incomplete implementations of Scrum, on which the basic elements that
guarantee the prosperity of this ecosystem are not integrated, can represent the main im-
pediment preventing teams of becoming more productive. Furthermore, it was notorious
that the Project Management Office (PMO) is currently unable to succeed in this agile
environment, due to its anchoring to traditional project management practices.

Although it has been proved that it’s possible to significantly increase the productivity
of Scrum teams using a specific set of metrics, it was also identified an emerging need of
understanding this framework. The results also provide a new perspective regarding the
required reconstitution on the PMO, so that it may contribute positively, leveraging the
success of these projects, teams and organizations.

Keywords: Scrum, Metrics, Productivity, PMO
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3.2.2 Inquérito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.3 Análise de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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4.2.2 Inquéritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.2.3 Entrevistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.3 Análise de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
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jetos tradicionais e ágeis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.6 Comunicação dos dados resultantes da monitorização à gestão de topo . . 46
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Capı́tulo 1

Introdução

1.1 Motivação

Em anos recentes, as metodologias e frameworks ágeis como o Scrum, tornaram-se num
importante tópico de pesquisa, proporcionalmente à sua crescente abrangência. Em 2013,
o inquérito anual “State of Agile”, revelou que 57% das empresas tinham cinco ou mais
equipas a trabalhar com metodologias ágeis [51]. Em 2014, um estudo da Capgemini
[59] demonstrou que 93% dos seus clientes utilizavam metodologias ágeis de desenvolvi-
mento nos seus novos projetos. O “Pulse of the Profession” de 2015 [57], apresentou um
resultado menos expressivo mas que denota este crescimento, em que 38% dos inquiridos
indicou utilizar práticas ágeis na gestão de projetos, o que correspondeu a um aumento de
8%, face aos resultados do ano transato [56].

Estes métodos ágeis foram inicialmente concebidos para melhorar a produção de soft-
ware, através da otimização do seu processo de desenvolvimento. Alguns programado-
res, que viriam posteriormente a assinar o Manifesto Ágil [3], constataram que muitos
dos esforços de desenvolvimento falhavam devido à falta de agilidade, ou capacidade de
adaptação à mudança, por parte das equipas de desenvolvimento.

Com base nesta premissa, surgem novas metodologias e frameworks como o Scrum,
que promovem a flexibilidade e a produtividade das equipas, propiciando a resolução de
problemas complexos, de forma criativa [74]. Num mercado global altamente compe-
titivo, a correta implementação deste método poderá constituir-se como um fator dife-
renciador e uma vantagem competitiva. Promovendo a iteração sobre versões funcionais
de uma solução, num ciclo contı́nuo de inspeção e adaptação, suportado por práticas e
ferramentas ágeis, o Scrum permite às equipas entregarem mais valor, mais rapidamente.
O objetivo do Scrum é melhorar significativamente a produtividade das equipas [74], o
que se repercute no desempenho de toda a organização. O estudo de 2015 já referido
[57], identificou uma correlação entre o uso de práticas ágeis e o crescimento dos lucros,
baseando-se num estudo conduzido pelo MIT, onde se apresenta que as organizações ágeis
aumentam a sua receita 37% mais rapidamente e geram lucros 30% superiores, compara-
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Capı́tulo 1. Introdução 2

tivamente a organizações não-ágeis.

Contudo, outros estudos demonstram que a sua ascensão não está ser acompanhada
pela taxa de sucesso desejável. Por exemplo, um recente estudo de Ken Schwaber e Jeff
Sutherland [62], revela que apenas 42% dos projetos ágeis são bem sucedidos e ainda que
isto corresponda a uma taxa de sucesso três vezes superior à dos projetos tradicionais,
49% não são entregues atempadamente e 9% são falhas totais. Uma das principais razões
apontadas a este insucesso, é o trabalho insuficiente que a maioria das equipas Scrum
tem vindo a efetuar na monitorização do seu desempenho [19]. Inquéritos realizados
demonstraram que 50% destas equipas não sabe a sua velocidade de produção e tem
dificuldade em encontrar formas de medir e melhorar esta taxa. A produtividade e a
qualidade são menos de 25% do que poderiam ser, com equipas devidamente funcionais.
Mesmo quando estas sabem a sua Velocidade, a gestão não pode comparar o desempenho
entre as equipas, nem planear de forma precisa [19]. Com base nestes pressupostos, Jeff
Sutherland e Scott Downey propõem um conjunto de métricas que visam endereçar estas
limitações, possibilitando às equipas atingir elevados ı́ndices de produtividade [19].

Porém, a seleção de métricas é apenas uma das tarefas associadas à monitorização,
que deve ser criteriosamente endereçada. As métricas e os indicadores-chave de desem-
penho (Key Performance Indicators - KPIs) diferem na sua tipologia e devem correspon-
der a um conjunto de caracterı́sticas genéricas, que indiciam a sua utilidade e relevância,
mas devem ser especı́ficos a projetos, adaptando-se aos métodos de desenvolvimento e a
outras especificidades. Esta complexidade justifica os casos em que as equipas de pro-
jeto não possuem o conhecimento e a experiência necessária para selecionar métricas
adequadas à realidade de cada organização e de cada projeto [44]. Para além disto,
a monitorização deve ser realizada com o mı́nimo de disrupção nas equipas, os dados
devem ser comunicados às partes relevantes, deve recorrer-se ao benchmarking e deve
garantir-se o cumprimento das práticas recomendadas. Dada a complexidade associada a
esta função e a multiplicidade de estudos que enfatizam o valor do Project Management
Office (PMO), no âmbito da monitorização de projetos e de todas as demais funções su-
pracitadas [33, 66, 2, 83], este estabelece-se como um candidato lógico para potenciar os
ı́ndices de sucesso das equipas e do próprio Scrum.

1.2 Objetivos

Um dos objetivos deste estudo passa por determinar se as práticas da indústria, na transição
entre estes métodos de desenvolvimento tradicionais e ágeis, são convenientemente adap-
tadas, essencialmente no que refere às métricas utilizadas na monitorização do desem-
penho de projetos e equipas. Pretendem-se analisar eventuais alterações na relevância
atribuı́da às variáveis de monitorização, entre estes paradigmas, identificando oportuni-
dades de melhoria relativamente às métricas utilizadas. Depois de apresentada a solução
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para suprir as limitações aduzidas, objetiva-se a avaliação do seu impacto nos ı́ndices de
desempenho das equipas e consequentemente no sucesso dos projetos Scrum.

Finalmente, procura-se aferir a compatibilidade do PMO com este ambiente ágil, ao
analisar a sua contribuição atual e a sua interação com a solução proposta, por forma a
capitalizar a sua existência e a potenciar as melhorias ambicionadas, futuramente.

1.3 Contribuições

As principais contribuições deste estudo podem ser resumidas nos seguintes pontos:

• Facultar uma visão da interseção entre as práticas da indústria e os conceitos teóricos,
no que refere à monitorização de projetos tradicionais e ágeis.

• Promover a normalização das métricas ágeis, particularmente associadas ao uso do
Scrum.

• Disseminar práticas e métricas que permitam alavancar o desempenho das equipas
e o sucesso do Scrum.

• Incitar a restruturação do PMO, para que possa estabelecer-se como uma entidade
coadjuvante, capaz de catalisar o sucesso dos projetos e das próprias organizações.

1.4 Estrutura do documento

O presente capı́tulo introduz o trabalho realizado, as motivações e contribuições que o
fundamentam. Os restantes capı́tulos estão estruturados da seguinte forma:

• Capı́tulo 2 – Apresenta a análise bibliográfica efetuada, abrangendo o PMO, métricas,
KPIs e o Scrum. Este capı́tulo descreve os conceitos básicos e o trabalho relacio-
nado, relevante para a cimentação de uma base conceptual que permita a compre-
ensão do problema e a especificação das hipóteses a testar.

• Capı́tulo 3 – Compreende a definição e a avaliação das hipóteses iniciais, edifica-
das com base na análise bibliográfica e testadas contra os resultados apresentados,
obtidos no inquérito realizado. São detalhadas as caracterı́sticas dos métodos de
recolha e de análise dos dados. Finalmente, são aduzidas as conclusões referen-
tes à relevância das variáveis de monitorização e das métricas ágeis utilizadas, que
definem os passos subsequentes do estudo.

• Capı́tulo 4 – Expõe a definição e a avaliação das hipóteses finais, estabelecidas com
base nos resultados do inquérito anterior e da análise bibliográfica. Descrevem-se
também os métodos de recolha e análise dos dados. As hipóteses são testadas face
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aos resultados apresentados, derivados dos inquéritos e entrevistas realizadas. São
apresentadas as conclusões referentes à solução proposta e à contribuição atual e
potencial do PMO, neste contexto.

• Capı́tulo 5 – Apresenta as conclusões finais e os planos para o trabalho futuro.



Capı́tulo 2

Análise Bibliográfica

A análise bibliográfica inclui o estudo do PMO, métricas, KPIs e do Scrum. Esta tem
como objetivo possibilitar a compreensão do problema, revisitar trabalho prévio que seja
importante para o desenvolvimento deste estudo e estabelecer os fundamentos teóricos
que permitam elencar as hipóteses a testar.

Existe uma estreita relação entre o PMO e a monitorização de projetos, que pres-
supõe a definição e aplicação de métricas e KPIs. Estas devem obedecer a um conjunto
de caracterı́sticas genéricas, que indiciam a sua relevância e utilidade. Contudo, é ainda
necessário garantir que se adequam às diferentes metodologias e frameworks utilizadas
em cada projeto. O Scrum é uma framework ágil que tem vindo a ganhar popularidade
ao longo dos últimos anos e que assenta em valores e princı́pios disruptivos, face à gestão
tradicional de projetos. Talvez devido à popularização relativamente recente destes mo-
delos de desenvolvimento, a grande maioria do trabalho realizado sobre métricas, KPIs e
PMOs, insere estes temas num contexto estritamente tradicional, não-ágil. Assim, torna-
se necessário compreender os conceitos que envolvem estes temas, especialmente no que
refere ao Scrum, e à luz destes novos valores e princı́pios ágeis, compreender a mudança
que será necessária ao nı́vel das métricas e KPIs, para que o PMO possa capitalizar a sua
existência em valor acrescentado, na monitorização de projetos e equipas.

2.1 Project Management Office

2.1.1 Definição

A complexidade associada aos projetos e organizações, impossibilita a conceção de uma
definição universal [16] e como consequência, as divergências entre as propostas tornam-
se inevitáveis.

Uma das primeiras definições designa o PMO como um grupo de pessoas autorizadas
a responder em nome de um projeto [8]. Com o decorrer dos anos as suas responsabi-
lidades multiplicaram-se, o que contribuiu para a heterogeneidade destas definições. O
guia do Project Management Body of Knowledge (PMBOK) [37], descreve o PMO como

5
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um corpo ou entidade organizacional, à qual são atribuı́das responsabilidades relacio-
nadas com a gestão centralizada e coordenada dos projetos sob o seu domı́nio. A este
nı́vel conceptual é possı́vel verificar a concordância com outras das definições propostas
[5, 60, 14, 43, 2, 82, 47], tornando-se as divergências notórias ao nı́vel das responsabilida-
des e funções atribuı́das. No National Competence Baseline (NCB) [2], o PMO é definido
como um componente de uma organização, cujo papel é tipicamente o de garantir suporte,
definir normas e linhas mestras para os gestores de projetos e programas, recolher dados
de gestão dos diferentes projetos, consolidar esses dados e relatá-los a algum corpo de
gestão.

2.1.2 Funções e Tipologia

São igualmente visı́veis discrepâncias entre as funções propostas para o PMO e além
disso, alguns autores atribuem-nas de forma não estruturada [14, 1], enquanto outros as
mapeiam numa determinada tipologia [53, 12, 45, 17, 37]. Esta segmentação lógica fa-
cilita a compreensão e o processo de implementação, permitindo às organizações definir,
com base no tipo do PMO que melhor se adequa às suas necessidades, as funções que
deve assumir. Os elementos que compõem a tipologia devem ser complementares, para
conferir maior flexibilidade e minimizar o impacto adverso da generalização, que é espe-
cialmente ousada num contexto onde a singularidade e complexidade são obstantes a uma
solução universal.

Estratificando os estudos que agrupam funções numa determinada tipologia, é possı́vel
constatar semelhante falta de consensualidade. Destacam-se vários estudos neste sentido
[53, 12, 45, 17], sendo a tipologia avançada pelo guia do PMBOK [37] uma das mais am-
plamente aceites. Esta tipologia é composta pelos PMOs de suporte, controlo e diretivo.
Alguns dos estudos definem tipologias com denominações ligeiramente diferentes, mas
os tipos e funções podem ser facilmente mapeados.

Num destes estudos [83], foram identificados três papéis do PMO, nomeadamente o
de suporte, controlo e coordenação. O PMO de controlo auxilia a gestão de topo na su-
pervisão destes projetos, na sua monitorização e controlo. Concordantemente, um dos
estudos mais referenciados sobre este tema [33], demonstra que uma grande percenta-
gem dos indivı́duos atribui maior valor às funções de controlo. Numa lista composta
por 27 funções, a monitorização e controlo do desempenho de projetos, assim como a
comunicação dos dados ao topo da organização, representam duas das três funções mais
relevantes, sendo a monitorização e controlo a única função considerada relevante por
todos os 12 PMOs, constituı́dos como casos de estudo. Também outra investigação [66]
coloca a monitorização e controlo de projetos como o primeiro elemento da lista das
dez funções mais importantes do PMO. Ao analisar a própria definição apresentada no
NCB [2], é possı́vel comprovar que a função de recolha dos dados de projetos, a sua
consolidação e comunicação ao corpo de gestão, estão embebidas na própria definição.
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Com base na informação exposta, torna-se indubitável a heterogeneidade que carac-
teriza os conceitos associados ao PMO, incluindo no que refere à atribuição das suas
funções. Apesar desta divergência, existe uma grande aceitação no que refere ao tipo
especı́fico do PMO de controlo e à atribuição da monitorização de projetos como a sua
principal função. Mesmo isolando a função da tipologia, é possı́vel constatar que esta
é percebida como uma das suas funções mais importantes, que justifica e valoriza a sua
existência.

2.1.3 Métricas e o Project Management Office

A monitorização e o controlo de projetos é considerada como uma das funções mais im-
portantes do PMO. Por forma a viabilizar estas tarefas, o PMO deve auxiliar na definição
de métricas apropriadas. Nem sempre os gestores de projeto possuem o conhecimento e a
experiência necessária para selecionar métricas adequadas à realidade de cada organização
e de cada projeto [44]. O PMO deverá antecipar estas limitações, auxiliando os gestores
e as equipas. Esta tarefa poderá comportar um elevado grau de complexidade [44], con-
tudo, existem práticas e ferramentas que podem contribuir para a sua simplificação e que
garantem a adequabilidade das métricas às especificidades de cada organização e projeto.

O Benchmarking é uma das técnicas amplamente referidas e atribuı́das ao PMO, que
permitirá aumentar a visibilidade dentro da organização, a comparação de métricas e re-
sultados com outras organizações, ou entre as diferentes linhas de negócio da organização,
estabelecer uma cultura de melhoria contı́nua e identificar fatores de sucesso. Existem
ferramentas que podem facilitar este processo [63], porém, a analise efetuada sugere a
necessidade da sua adaptação aos modelos ágeis.

2.1.4 Benefı́cios do Project Management Office

O correto funcionamento do PMO materializar-se-á em numerosos benefı́cios. Estes in-
cluem uma melhor comunicação entre as equipas, maior qualidade e disponibilidade da
informação, melhor controlo do tempo, dos custos e das equipas, ou o aumento da visi-
bilidade e produtividade [54]. No “Pulse of the Profession” de 2015 [57] é apontada a
implementação de um PMO devidamente alinhado, como um dos requisitos básicos para
o sucesso, a par de outros elementos fundamentais como a plena compreensão do valor da
gestão de projetos. Contudo, apesar da sua crescente abrangência, existe uma dificuldade
notória por parte das organizações em obter o rendimento expectável, conforme refletem
alguns estudos [56, 57, 25, 26]. Isto sugere uma necessidade de compreensão sobre o
PMO, precedente à sua implementação.

O crescimento desta entidade tem sido notório ao longo dos últimos anos e esta
tendência pode ser verificada num estudo realizado em 2014 [66], onde cerca de 80% das
organizações indicaram possuir um PMO. Contudo, outros estudos revelam que este cres-
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cimento não é diretamente proporcional ao seu sucesso [56, 57] e comprovam a ausência
de qualquer correlação entre um elevado desempenho e a existência do PMO. Os números
divulgados pela Gartner [26] reforçam esta tendência negativa, revelando que desde 2008,
a taxa de insucesso na sua implementação foi superior a 50% e que 68% das partes inte-
ressadas consideram-no como uma entidade meramente burocrática [25].

Assim, torna-se constatável uma necessidade de otimizar a existência do PMO, que
transcende a monitorização de projetos e os modelos ágeis. Porém, esta otimização cir-
cunscrita poderá contribuir para o aumento do valor acrescentado por esta entidade e para
a sua credibilização.

2.1.5 O Project Management Office e o Scrum

A grande maioria dos trabalhos relacionados com o PMO, incluindo os que se referenciam
no presente capı́tulo, até à secção atual, inserem esta entidade no ambiente de projetos
tradicionais. A implementação de metodologias ou frameworks ágeis, como o Scrum,
que introduzem princı́pios e valores disruptivos, implicam alterações em diversos nı́veis.
No âmbito deste estudo não está contemplada a definição da reestruturação necessária ao
PMO para se adaptar ao ambiente ágil e particularmente ao ecossistema que é o Scrum, já
que isso justificaria por si só um novo estudo. Porém, importa aferir o seu impacto atual
na monitorização de projetos e equipas Scrum, por forma a perspetivar uma eventual
restruturação, que permita maximizar o seu valor.

Referentemente a este tema, Mike Cohn analisa PMOs que transitaram com sucesso
para o Scrum [10]. As contribuições são segmentadas em três áreas: pessoas, projetos e
processos. Nestas áreas identificam-se as tarefas correspondentes à definição de métricas,
recolha de medições e ao auxı́lio na comunicação desta informação. Na definição de
métricas e recolha de dados, é referido que o PMO deve atuar com alguma precaução, já
que as equipas Scrum tendem a ser mais céticas, no que respeita à utilização de métricas.
Outro estudo [58], refere o uso pragmático das métricas como um dos maiores desafios
e destaca dois tipos de métricas, especificamente, as que ajudam as equipas a perceber e
comunicar o estado do projeto ou do produto, e as que auxiliam na compreensão do seu
progresso na jornada ágil. Neste estudo é referido que o sucesso envolve a definição de
métodos para medir ambos, eficazmente.

2.2 Métricas e Indicadores-Chave de Desempenho

2.2.1 Métricas

De acordo com a ISO/IEC/IEEE 24765 [38], uma medida é a aplicação de uma métrica,
ou uma variável à qual é atribuı́do um valor como resultado de uma medição, utilizada na
verificação ou avaliação desse valor, comparativamente a uma norma. Por sua vez, uma



Capı́tulo 2. Análise Bibliográfica 9

métrica é definida como a combinação de duas ou mais medidas, ou atributos, com uma
medida quantitativa do grau com o qual um sistema, componente, ou processo, possui um
determinado atributo. Segundo Kerzner, embora atualmente muitas organizações utilizem
métricas para controlar o seu desempenho, parece não existir tão elevada compreensão
sobre o que as constitui, pelo menos no contexto da gestão de projetos [44].

De acordo com o que foi referido na secção anterior, a função de monitorização e
controlo dos projetos, deve ser precedida pela seleção de métricas apropriadas. Estas via-
bilizam a monitorização, o controlo e podem auxiliar a melhorar o desempenho. Existem
dois princı́pios que refletem fidedignamente esta relação, o primeiro é “O que não pode
ser medido, não pode ser gerido” [55] e o segundo, da autoria de Thomas S. Monson
“Quando o desempenho é medido, melhora”.

2.2.2 Tipos de Métricas

Também ao nı́vel da tipologia das métricas, existem diversas soluções propostas. Todavia,
existe um entendimento comum na separação de métricas de projeto e de negócio. Harold
Kerzner [44] indica que frequentemente as organizações agrupam incorretamente estes
diferentes tipos de métricas sob rótulos imprecisos.

As métricas de negócio focam-se tipicamente em medições financeiras e na verificação
da prossecução de objetivos estratégicos, a informação é reportada mensalmente ou tri-
mestralmente, o lucro, a quota de mercado, ou o número de novos clientes são as variáveis
comumente abrangidas. Contrariamente, as métricas de projeto validam o desempenho
com a finalidade de verificar o cumprimento de objetivos, milestones e entregáveis. A
informação é tipicamente reportada em tempo real e permite despoletar ações corretivas,
quando necessário. Dois exemplos da tipificação das métricas são definidos por Gerard
M. Hill [32] e Harold Kerzner [44]. No primeiro caso, o autor atribui ao PMO a res-
ponsabilidade sobre três tipos distintos de métricas: desempenho de projeto, gestão de
processo e melhoria e métricas de negócio. Na tipologia avançada por Kerzner, estas são
segmentadas em quatro tipos distintos, nomeadamente, métricas de negócio, de sucesso,
de projeto e do processo da gestão de projetos. A análise do desempenho, associada às
métricas de projeto, baseia-se nas variáveis de tempo, custo, qualidade e âmbito. O guia
do PMBOK [37] refere-as como restrições de projeto, que devem ser balanceadas.

O modelo comumente designado como “triângulo de ferro”, assenta na premissa de
que, quando o contexto influencia o projeto, não é possı́vel abranger todas estas variáveis
de forma equitativa, sendo necessário fixar algumas em detrimento de outras. Estas
encontram-se interligadas, sendo que a alteração de uma variável irá afetar o restante
sistema. O sucesso de um projeto passa pela atribuição de valores realistas às variáveis
que compõem o triângulo e que determinam o que será construı́do, quando será e com que
recursos. Estas variáveis são reconhecidas em outros dos trabalhos analisados [44, 82].
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2.2.3 Indicadores-Chave de Desempenho

Segundo Eckerson, um KPI é uma métrica que mede o quão bem a organização ou um
indivı́duo executa uma atividade tática, estratégica ou operacional, que é crı́tica para o
presente e futuro sucesso da organização [22]. Este autor refere ainda que os KPIs devem
ser comparáveis. David Parmenter refere que os KPIs indicam o que deve ser feito, para
aumentar drasticamente o desempenho [52]. Bernad Marr considera que os KPIs são
instrumentos vitais para a navegação, utilizados pelos gestores para compreender se o
negócio está numa viagem de sucesso ou se está a desviar-se do caminho da prosperidade
[48]. Considera ainda que o conjunto adequado de indicadores irá clarificar o desempenho
e destacar áreas que precisam de atenção.

2.2.4 Caracterı́sticas dos Indicadores-Chave de Desempenho

Genericamente, algumas das caracterı́sticas apontadas aos KPIs indicam que estes devem
refletir os fatores crı́ticos de sucesso, o progresso face às metas e objetivos estabelecidos,
devem medir os elementos diretamente relevantes para o desempenho, auxiliar a definição
de objetivos e a realização de projeções. A literatura está repleta de princı́pios, técnicas
e ferramentas que podem ser utilizadas para verificar a presença das caracterı́sticas que
indiciam a sua adequabilidade. Um dos princı́pios mais utilizados é o uso da mnemónica
“SMART” [64]. Este acrónimo foi originalmente concebido para a definição de requisitos
e objetivos dos projetos, tendo sido a sua utilização posteriormente adaptada e generali-
zada, inclusivamente à definição de KPIs. O paralelismo é estabelecido da seguinte forma:

• Specific (Especı́fico) – Deve ser claro e focado nas metas de desempenho. Os objeti-
vos devem ser detalhados e tão especı́ficos quanto possı́vel. Quando o são, torna-se
muito mais fácil atribuir o KPI a alguém.

• Measurable (Mensurável) – Pode ser apresentado quantitativamente ou qualitati-
vamente, mas as medições devem ser realizadas contra uma norma. Isto permite
determinar claramente se as metas e objetivos foram atingidos, ou não.

• Attainable and Aggressive (Atingı́vel e Ambicioso) – As metas devem ser atingı́veis.
O sucesso ou insucesso é apenas razoavelmente constatável se existirem objetivos
práticos. Porém, deve ser balanceado este grau de acessibilidade do objetivo com
aspiração e desafio.

• Realistic and Result-Oriented (Realista e Orientado a Resultados) – Aprofundando
o conceito anterior, uma meta deve ser realista. Uma meta, ou objetivo pode ser
atingı́vel, mas irrealista num determinado ambiente. Ser realista na escolha dos
objetivos e metas é útil na avaliação da disponibilidade de recursos e seleção de
KPIs.
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• Time-Sensitive (Limitado no Tempo) – Deve ser mensurável dentro de um intervalo
de tempo, que otimiza a monitorização do progresso. Também garante o desenvol-
vimento de um plano de ação realista, incluindo a definição de objetivos intermédios
e estratégias para alcançá-los.

Segundo Kerzner [45], uma das caracterı́sticas mais importantes de um KPI é que este
deve permitir despoletar uma ação. Quando a tendência é desfavorável, os utilizadores
devem ter a capacidade de tomar as ações corretivas necessárias para que esta tendência
seja invertida. O utilizador deve ser capaz de controlar o resultado. Esta é a fraqueza
referida pelo autor, na aplicação do princı́pio SMART em KPIs.

2.2.5 Métricas em Projetos Tradicionais

A análise às métricas avançadas pela bibliografia para a monitorização de projetos tradi-
cionais, que privilegiou a literatura oficial das metodologias de gestão de projetos mais
utilizadas mundialmente, demonstrou uma clara prevalência do método de Earned Value
Management (EVM). Este, assenta no princı́pio fundamental de que o histórico de padrões
e tendências faculta uma previsão fidedigna do futuro [36], integrando a gestão de âmbito,
prazos e orçamento do projeto. Este método é referido pelo PMBOK [37], NCB [2] e por
bibliografia associada ao PRINCE2 [50]. Existe ainda uma norma inteiramente dedicada
a este método [18].

Este sistema assenta em três métricas fundamentais: Valor Planeado (Planned Value
- PV), Valor Agregado (Earned Value - EV) e Custo Real (Actual Cost - AC). Todas as
restantes, são calculadas com base nestas métricas.

O PV é o orçamento autorizado, atribuı́do ao trabalho planeado. Esta métrica permite
verificar que quantidade do trabalho estimado deveria estar concluı́da, em determinado
momento. O Orçamento na Conclusão (Budget at Conclusion - BAC) representa o PV
para a totalidade do projeto. Isto permite inferir o valor estimado do orçamento para a
totalidade do projeto. O EV, é a medida do trabalho realizado, expressada em termos
do orçamento autorizado para um determinado trabalho, num dado momento. O EV é
geralmente utilizado para calcular a percentagem de completude do projeto. Os gestores
monitorizam o EV de forma incremental, para determinar o estado atual, ou de forma cu-
mulativa, para determinar tendências a longo prazo [37].O AC, é o custo total do trabalho
medido pelo EV.

Um exemplo da combinação destas métricas permite constatar desvios, a nı́vel de
custos e prazos [37].

O Desvio de Prazo (Schedule Variance - SV) demonstra o quão um projeto está atra-
sado ou adiantado face à data de entrega planeada, num determinado momento. Um valor
positivo indica um adiantamento no prazo, enquanto um valor negativo reflete um atraso.
Fórmula: SV = EV − PV
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O Desvio de Custo (Cost Variance - CV) demonstra a situação do projeto face ao
orçamento previsto. Um valor positivo indica um superavit, ao passo que um valor nega-
tivo representa um deficit. Fórmula: CV = EV − AC

Estas métricas podem ser convertidas em indicadores de eficiência, tornando as medições
comparáveis.

O Rácio de Desempenho do Prazo (Schedule Performance Index - SPI), mede a eficiência
do projeto ao nı́vel dos prazos. Um valor de SPI superior ou igual a 1 indica uma situação
favorável ao projeto, enquanto um valor inferior a 1 indica uma situação desfavorável.
Fórmula: SPI = EV

PV

O Rácio de Desempenho do Custo (Cost Performance Index - CPI) mede a eficiência
do projeto ao nı́vel dos recursos orçamentados. Um valor de CPI superior ou igual a 1
indica uma condição favorável, contrariamente, um valor inferior a 1 reflete uma condição
negativa. Fórmula: CPI = EV

AC

Outras métricas incorporadas pelo EVM são a Estimativa na Conclusão (Estimate At
Completion - EAC) e o Índice de Desempenho da Recuperação de Custos (To-Complete
Performance Index - TCPI). O EAC permite manter projeções precisas quando o BAC se
torna obsoleto e é geralmente calculado de três formas distintas [37]: com a Estimativa
para Conclusão (Estimate to Complete - ETC) do trabalho realizado à taxa orçamentada
(EAC = AC+(BAC–EV )), ao CPI atual (EAC = BAC

CPI
), ou considerando o CPI e SPI

(EAC = AC + BAC–EV
CPI·SPI ).

Por fim, o TCPI é simultaneamente um ı́ndice e uma métrica de previsão, que mede o
rácio de eficiência necessário para realizar o trabalho restante, dentro das metas estabele-
cidas. Fórmula: TCPI = BAC–EV

BAC–AC
.

As variáveis de monitorização referentes ao tempo e custo são porventura as mais
consideradas na avaliação do desempenho de projetos tradicionais e o EVM estabelece-se
como o método de medição preferencial. Foram inclusivamente observados casos em que
a remuneração é efetuada com base nos valores do EVM [31]. Nenhum outro método é
tão referido pela bibliografia abrangida. Há uma grande dispersão nas restantes métricas,
sendo algumas das mais referidas e ainda que não se insiram no mesmo patamar de gra-
nularidade, a taxa de sucesso ou insucesso das milestones, Time-to-Market, e On-Time
Delivery.

No contexto especı́fico do PMO, Hobbs e Aubry [33] indicam que PMOs de controlo
devem estabelecer mecanismos que permitam controlar tempo, custo e EV. A importância
que lhe continua a ser atribuı́da é constatável, também, pelos estudos que continuam a ser
realizados, que demonstram o valor das suas métricas [24] ou propõem novos procedi-
mentos [11].
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2.3 Scrum

2.3.1 Origens do Scrum

As origens do Scrum remontam a um artigo de 1986, onde é referida uma “estratégia de
desenvolvimento de produto flexı́vel e holı́stica, onde a equipa trabalha de forma unida
para atingir um objetivo comum” [81]. Os autores deste artigo, Hirotaka Takeuchi e
Ikujiro Nonaka são apelidados por Jeff Sutherland como os padrinhos do Scrum.

Neste artigo foram focadas três abordagens de gestão de projetos, correspondentes
a diferentes ciclos de vida, conforme apresentado na Figura 2.1. No primeiro modelo
(Tipo A), o inı́cio de cada fase ocorre aquando do término da fase precedente, de forma
completamente separada. Este tipo, correspondente a um modelo tradicional como o
de cascata, era utilizado pela NASA. No segundo modelo (Tipo B), adotado pela Fuji-
Xerox e no terceiro (Tipo C), pela Honda e Canon, as diferentes fases do ciclo de vida
sobrepõem-se umas às outras, colapsando-se numa única fase contı́nua.

Figura 2.1: Ciclos de vida dos projetos, correspondentes às três abordagens de gestão
analisadas [81]

Os autores argumentaram que a forma antiquada de desenvolvimento, tipificada pelo
sistema de cascata, que ainda vigora no presente, possui falhas graves. Os melhores
resultados foram conseguidos pelos dois últimos modelos, mais rápidos e flexı́veis. Nestes
casos as equipas eram multifuncionais, tinham autonomia e um propósito transcendente.
A gestão não se intrometia, os executivos atuavam como facilitadores, empenhados em
remover impedimentos às suas equipas. Os autores afirmaram que as melhores equipas
agiam como se estivessem num scrum, onde a bola é passada entre a equipa, à medida
que esta se move como uma unidade pelo campo.

Em 1993, Jeff Sutherland adapta os conceitos deste artigo à realidade do desenvolvi-
mento de software, fazendo-os convergir com o seu conhecimento e experiências prévias.
É neste momento que surge o Scrum, sendo posteriormente formalizado em 1995, num
artigo com a coautoria de Ken Schwaber, denominado “SCRUM Development Process”
[61].

Desde então, ambos têm trabalhado em prol do Scrum e a sua ascensão tem sido
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inquestionável. Num estudo de 2013 [51], 57% dos inquiridos afirmaram que as suas
empresas possuı́am cinco ou mais equipas a trabalhar com metodologias ágeis e 19%
indicaram que as utilizavam há mais de cinco anos. Outro relatório, de 2014 [59], reflete
números ainda mais elevados, onde 93% dos inquiridos indicaram utilizar metodologias
ágeis de desenvolvimento nos seus novos projetos. No “Pulse of the Profession” de
2014 e 2015 [56, 57] é dado um grande destaque aos benefı́cios que advêm da adoção de
práticas ágeis. Na edição de 2015, 38% dos inquiridos indicou utilizar práticas ágeis na
gestão de projetos, mais 8% que no ano transato. Também é estabelecida uma correlação
entre o uso de práticas ágeis e o crescimento dos lucros, com base num estudo conduzido
pelo MIT, onde se apresenta que organizações ágeis aumentam a sua receita 37% mais
rapidamente e geram lucros 30% superiores, comparativamente a organizações não-ágeis.

2.3.2 Scrum e o Manifesto Ágil

Em 2001, dezassete programadores reuniram-se em Utah, nos Estados Unidos da América,
para discutir melhores métodos de desenvolvimento. Dessa reunião nasceu o Mani-
festo Ágil [3], compreendendo doze princı́pios que suportam quatro valores fundamen-
tais à criação de equipas de alto desempenho, conforme descrito seguidamente. Estes
valores focam determinados aspetos em detrimento de outros, todavia, isto não implica
uma ausência total destes últimos, refletindo apenas um decréscimo da sua relevância e
abrangência. Por exemplo, apesar do maior ênfase em indivı́duos e interações, nas meto-
dologias ágeis e especificamente no caso do Scrum, continuam a existir processos e fer-
ramentas. De forma semelhante, continua a ser necessária a produção de documentação,
sendo esta apenas circunscrita ao essencial.

Indivı́duos e interações sobre processos e ferramentas: As equipas, formadas pelos
indivı́duos que as integram, constituem um o elemento central do Manifesto Ágil e do
Scrum. Indivı́duos e interações são essenciais para a construção de equipas altamente
produtivas [74]. Para facilitar a comunicação, as metodologias ágeis dependem de um
ciclo de inspeção e adaptação. Para que este ciclo decorra de forma ótima, é necessário
que exista no seio das equipas um sentimento de transparência, confiança, respeito e com-
promisso. Para combater as tendências que se opõem à prosperidade destes princı́pios, a
liderança e as equipas devem criar um espı́rito de competitividade positiva, que promova
um comportamento produtivo [72].

Software em funcionamento sobre documentação abrangente: Todas as metodolo-
gias ágeis que estão representadas no Manifesto objetivam a entrega de partes funcionais
de software, em intervalos de tempo curtos e fixos. As equipas ágeis devem compreender
o significado de software funcional. Concordar enquanto equipa, sobre o que significa
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sucesso, é uma das formas práticas das equipas ágeis conseguirem uma elevada produti-
vidade e qualidade.

Colaboração com o cliente sobre negociação de contratos: Envolver o cliente no
processo de desenvolvimento é essencial para o seu sucesso. As metodologias ágeis e
particularmente o Scrum consegue-o através da nomeação um defensor dos interesses do
cliente, que trabalha conjuntamente com a equipa de desenvolvimento. Este intermediário
denominado Product Owner, representa não só os clientes, como também outras partes
interessadas. Ele mantém os requisitos atualizados com base na comunicação estabelecida
com os clientes, que desta forma moldam ativamente o produto que está a ser criado.

Responder a mudanças sobre seguir um plano: Para que as equipas criem valor e
satisfaçam os clientes, elas devem saber como responder à mudança. As metodologias
ágeis procuram integrar ativamente os comentários do cliente, adaptando o produto ao
longo do processo de desenvolvimento. Os ciclos iterativos em que cliente vê o software
em funcionamento e contribui com comentários, possibilitam que o software seja plena-
mente adaptado às suas expectativas, em iterações subsequentes. Isto é determinante para
o sucesso das práticas ágeis. Desta forma, a adaptação é um dos mais importantes concei-
tos do Scrum e é por isso que existem eventos de revisão e retrospetiva, especificamente
concebidos para promover a inspeção e a adaptação, com base nos comentários do cliente,
da equipa e no valor face ao negócio.

2.3.3 Estrutura do Scrum

De acordo com a informação do guia oficial do Scrum [79], é possı́vel segmentar a sua
estrutura em três elementos principais: A equipa, os eventos e os artefactos. Para além
dos elementos que compõem a equipa e que constam no guia, considerou-se relevante
abranger outros elementos que também influenciam o processo de desenvolvimento.

Importa no âmbito deste estudo aprofundar a análise à estrutura do Scrum, compre-
endendo os elementos supracitados e outros que serão descritos no presente capı́tulo.
Isto justifica-se pela afinidade da solução posteriormente apresentada com estas novas
funções, artefactos, eventos e outros conceitos subjacentes ao Scrum. A exposição dos
elementos que compõem a sua estrutura e caracterizam o seu funcionamento, assim como
das métricas e ferramentas ágeis que introduz, enaltece a compreensão da solução pro-
posta, a forma como interage com o ecossistema e legitima a avaliação dos benefı́cios que
lhe são conferidos.

Intervenientes Dentro da Equipa Scrum

As equipas são a força motriz no mundo do trabalho [74]. A equipa contemplada no
Scrum é composta pelo Product Owner, o Scrum Master e os membros da equipa de
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desenvolvimento.

Product Owner O Product Owner detém a visão do produto e é responsável por ma-
ximizar o seu valor. É ele que possui a responsabilidade e autoridade de decisão sobre
o Backlog do Produto (vide Secção 2.3.3) e de todos os elementos que o integram. A
correta gestão deste Backlog é um dos requisitos-chave para o sucesso. Isto implica que
sejam expressados e ordenados claramente os seus elementos, para que todos partilhem
uma visão clara do trabalho e a equipa consiga entregar o máximo valor, no menor in-
tervalo de tempo possı́vel. O Product Owner deve impedir o avanço de elementos que
não estejam devidamente tratados e compreensı́veis. A correta gestão do Backlog, assim
como de todo o Scrum passa não só por um conjunto de práticas e regras daquilo que se
deve fazer, como também, do que não deve ser feito. Impedir que os elementos tramitem
indevidamente, impedirá um gasto desnecessário do tempo e aumentará a produtividade
das equipas. Por fim, ele deve ainda garantir a visibilidade do Backlog e o valor do traba-
lho realizado pela equipa, através de uma estipulação clara da Definição de Pronto (vide
Secção 2.3.3).

Scrum Master Junto da equipa de desenvolvimento, o Scrum Master deve agir sempre
como um facilitador. Ele deverá remover quaisquer impedimentos que se oponham ao
progresso da equipa e facilitar a ocorrência e o desenvolvimento dos eventos prescritos.
Ele deve garantir que as regras e princı́pios associados ao Scrum são devidamente imple-
mentados e cumpridos. O Scrum Master deve ainda garantir que os membros da equipa
possuem os conhecimentos necessários, que permitam formar um coletivo multifuncio-
nal e autónomo. Inicialmente, o controlo exercido sobre esta equipa tenderá a ser mais
rigoroso, sendo substituı́do por um controlo mais subtil, à medida que esta amadurece.
Nesta fase incipiente, a equipa age como um robô de limpeza, que inicialmente embate
em todos os obstáculos, até desenhar o mapa que lhe permite navegar na perfeição e com
autonomia pelo espaço. Sobretudo nesta fase, o Scrum Master deve garantir que a equipa
permanece no caminho certo e que se mantém impermeável a influências e pressões ex-
teriores. Contudo, a proteção deve ser contı́nua, dado que a estabilidade nas equipas é
fundamental para o seu desempenho.

Junto do Product Owner, o Scrum Master deve auxiliar na gestão do Backlog do Pro-
duto, na comunicação clara da visão, do objetivo e dos elementos deste Backlog (Product
Backlog Items - PBIs), à equipa. Apesar de planeamento e empirismo serem, a priori,
dois conceitos antagónicos, o Scrum Master deve compreender o planeamento das várias
Releases no ambiente empı́rico, para que possa assimilar as expectativas contidas nos
planos e assim otimizar o processo de adaptação.

Relativamente ao trabalho que deve realizar junto da restante organização, o Scrum
Master deve treinar e liderar a adoção do Scrum, auxiliar os intervenientes na sua com-
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preensão e promover mudanças que aumentem a produtividade das equipas.

Equipa de Desenvolvimento A equipa responsável pelo desenvolvimento é composta
por profissionais cujo objetivo principal consiste em entregar uma versão funcional, que
incrementa o produto no final de cada Sprint. Estas equipas devem ser autónomas e au-
togeridas, que organizam e gerem o seu próprio trabalho, com total liberdade para definir
como irão transformar os elementos do Backlog nas funcionalidades requeridas. A multi-
funcionalidade das equipas vinca esta autonomia, uma vez que a posse de todas as com-
petências necessárias ao desenvolvimento do produto, tornará teoricamente desnecessário
recorrer a elementos externos. Quanto à sua dimensão, é definido que deve ter entre 3 a 9
elementos [79]. Menos de três integrantes na equipa diminuem a interação, a autonomia e
resultam num menor ganho de produtividade. Uma equipa com mais de nove integrantes
implica demasiada complexidade para se gerir e integrar, neste processo empı́rico.

Intervenientes Fora da Equipa Scrum

Embora no guia oficial do Scrum [79], assim como em grande parte da bibliografia re-
lacionada apenas sejam identificados os membros da Equipa Scrum, é importante ter em
conta que existe uma organização composta por indivı́duos que atuam como forças exter-
nas, que devem ser consideradas. Destes intervenientes que também contribuem para o
sucesso ou insucesso do Scrum, destaca-se o Business Owner, os especialistas e a restante
organização.

Especialistas Os especialistas podem complementar o conhecimento do Product Ow-
ner, que recorre a estes, quando necessário. Ainda que idealmente a equipa de desen-
volvimento seja uma entidade multifuncional e autónoma, um membro desta equipa pode
colocar questões ao Product Owner e se este não estiver completamente seguro da solução
adequada, poderá consultar um especialista na matéria, que lhe indique a melhor solução.
Esta função nem sempre existe, sobretudo quando a equipa possui um grande nı́vel de co-
nhecimento, mas numa fase inicial em que os membros da equipa ainda não conseguem
dar uma resposta autónoma, os especialistas podem intervir, evitando perdas maiores de
produtividade.

Business Owner O Business Owner não faz parte da equipa e estes podem inclusiva-
mente nunca interagir. Ele é tipicamente a pessoa a quem o Product Owner reporta e é
quem, em última instância, fornece os recursos para o projeto. Adicionalmente, é ele que
detém os direitos sobre o produto final, mas que delegou a responsabilidade da visão do
produto ao Product Owner.
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Resto da Organização Os restantes intervenientes pertencentes à organização, podem
ser espetadores casuais, que procuram sinais de sucesso ou insucesso, apoiantes, ou opo-
sitores ao Scrum. Estes não devem ser esquecidos, principalmente os opositores, devendo
ser mantidas as comunicações apropriadas, para impedir que estes espalhem medo e dis-
cordância pela organização. Também é a organização que impõe regras, normas e pro-
cedimentos, às quais as equipas, apesar de existirem como entidades autónomas, devem
obedecer, como partes integrantes de uma equipa maior.

Eventos do Scrum

Os eventos definidos, têm o intuito de criar uma rotina e minimizar a necessidade de
reuniões adicionais, conferir transparência ao processo e promover uma inspeção criteri-
osa. Todos os eventos se encontram devidamente regulamentados. Além do Sprint, que
subsume outros eventos, cada um representa uma oportunidade de inspeção e adaptação.
A remoção de qualquer um deles resultará na redução da transparência e das oportunida-
des de inspeção e adaptação, o que terá um impacto negativo no desempenho das equipas
e no sucesso do Scrum. Especialmente em fases incipientes, é imperativo que se respeite
a estrutura deste ecossistema.

Sprint O Sprint é porventura a componente mais emblemática desta framework, deno-
minado no seu guia [79] como o coração do Scrum. Tem uma duração máxima esta-
belecida de um mês e deste deve resultar um incremento de um produto funcional, que
corresponda aos padrões estabelecidos. Este é um evento que compreende dentro dele
outros eventos, nomeadamente reuniões de planeamento, revisão, retrospetiva e múltiplas
reuniões diárias.

Cada Sprint tem a definição do que será construı́do, um plano flexı́vel que irá guiar a
construção, o trabalho e o resultado do produto. Este deve possuir uma limitação temporal
congruente com o esforço de desenvolvimento e quando esse horizonte é excedido, a
definição do que será construı́do pode mudar, a complexidade pode aumentar e o risco
pode crescer. A sua estrutura promove a previsibilidade, inspeção, adaptação contı́nua e
minimiza os riscos.

Reunião de Planeamento do Sprint Esta reunião de planeamento assinala o inı́cio do
Sprint. A restrição quanto à sua duração máxima é imposta face à duração total do Sprint,
tendo idealmente uma duração de uma ou duas horas para cada semana de desenvolvi-
mento. O primeiro objetivo deste evento é obter o compromisso da equipa sobre um con-
junto de entregáveis para o Sprint. A equipa de desenvolvimento prevê as funcionalidades
que serão desenvolvidas, enquanto o Product Owner discute o objetivo, materializado pe-
los PBIs que devem ser concluı́dos. A equipa avalia o trabalho que pode ser concluı́do e
seleciona os respetivos PBIs.
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Na segunda fase, a equipa define as tarefas que serão realizadas, para que sejam en-
tregues as respetivas User Stories. Os elementos selecionados do Backlog do Produto,
conjuntamente com o plano de entrega, formam o Backlog do Sprint. O Product Owner
pode auxiliar na clarificação destes PBIs e a equipa pode renegociá-los com ele, caso
identifique uma quantidade de trabalho excessiva ou insuficiente.

Reunião Diária A reunião que é realizada diariamente (Daily Scrum), não deve demo-
rar mais do que quinze minutos. O Scrum Master assegura que esta restrição é cumprida e
que todos os integrantes da equipa de desenvolvimento participam nesta reunião. O Scrum
Master deve agir como facilitador e mediador, porém, é a equipa que fica responsável por
conduzir o evento. Cada elemento deve partilhar as tarefas que foram concluı́das desde
o último Daily Scrum, que tarefas serão concluı́das até ao próximo e reportar quaisquer
obstáculos encontrados. É importante que a equipa de desenvolvimento tenha plena com-
preensão sobre a forma como o trabalho será realizado coletivamente, para que seja capaz
de se auto-organizar e autogerir. O grande objetivo desta reunião é inspecionar e adaptar
o trabalho que a equipa de desenvolvimento se comprometeu a entregar. A inspeção é efe-
tivada nesta reunião, contudo a resolução dos problemas não deverá sê-lo, destinando-se
este evento apenas à enumeração dos problemas e à designação dos elementos da equipa
que irão endereçá-los.

Reunião de Revisão do Sprint A revisão do Sprint determina o seu fim e todas as
partes interessadas devem comparecer. A reunião objetiva a inspeção do incremento e
a adaptação do Backlog do Produto. Esta reunião tem uma duração máxima de quatro
horas, sendo a proporção ideal entre trinta minutos a uma hora, para cada semana de de-
senvolvimento. O Scrum Master garante que estas restrições são cumpridas, que o evento
ocorre de forma ótima e que os participantes entendem o seu objetivo. A reunião cons-
titui ainda uma oportunidade para a equipa partilhar o que foi atingido e que elementos
do Backlog foram concluı́dos. Também é uma oportunidade para as partes interessadas
verificarem como o produto foi melhorado incrementalmente. Se houverem elementos
que a equipa se comprometeu a realizar mas que não foram concluı́dos, este é o momento
para partilhar estas informações. Nesta reunião não deve ser discutida a completude do
trabalho realizado, isto deve ser definido a priori. O resultado desta revisão é o Backlog
de Produto revisto, cujos elementos serão eventualmente integrados no Sprint seguinte.

Reunião de Retrospetiva do Sprint Embora a reunião de revisão determine publica-
mente o fim do Sprint, a equipa tem ainda mais uma reunião de retrospetiva. A duração
máxima deste evento é de três horas, devendo ser ajustada à duração especı́fica do Sprint.
O Scrum Master garante que o evento ocorre dentro do limite imposto e que os participan-
tes entendem o seu propósito. Este tempo é dedicado para que a equipa se foque no que
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aprendeu e numa forma de empregar este conhecimento, num ciclo de melhoria contı́nuo.
Ao contrário das reuniões tradicionais post mortem, o objetivo desta reunião não é gerar
uma grande lista de aspetos que correram bem ou mal, mas ao invés disso, identificar
apenas uma ou duas mudanças para o próximo Sprint. Este evento visa a melhoria do
processo e das práticas, através da inspeção e adaptação.

Artefactos

Os artefactos definidos no Scrum são especificamente projetados para maximizar a trans-
parência do processo e da informação, de modo a promover a visibilidade [74].

Backlog do Produto O Backlog do Produto é uma lista ordenada e cumulativa de ele-
mentos, compreendendo tudo o que possa ser valioso produzir. Aos PBIs, estarão ti-
picamente associadas a User Stories. Cada User Story é composta pela descrição dos
utilizadores que beneficia, da funcionalidade desejada, a justificação do seu valor, a es-
timativa de trabalho para a sua conclusão e a Definição de Pronto [10]. A lista destas
User Stories é ordenada de forma a que no topo esteja a de maior prioridade e que será
primeiramente realizada pela equipa. É fundamental que estas estejam devidamente de-
finidas e compreendidas pelos membros da equipa de desenvolvimento. As User Stories
menos prioritárias, que ocupam posições inferiores na lista, podem não estar tão refinadas
e compreensı́veis.

Este artefacto “vivo”, i.e. dinâmico, está sujeito a controlo de versões e é adaptado ao
longo do processo, até ao seu término, acompanhando a evolução do produto. Enquanto
o produto for utilizado, tiver valor e retorno no mercado, o Backlog do Produto torna-se
numa lista maior e mais completa. O refinamento deste Backlog, também designado como
grooming, é a ação de refinar, adicionar detalhes, estimativas e prioridades aos PBIs. Este
é um processo contı́nuo, realizado conjuntamente pelo Product Owner e pela equipa de
desenvolvimento.

Backlog do Sprint O Backlog do Sprint contém os elementos do Backlog do Produto
selecionados para o Sprint, juntamente com as tarefas associadas, necessárias para atingir
o objetivo definido. Estes elementos (Sprint Backlog Items - SBIs) são entregáveis e
podem ser vistos como unidades de valor, enquanto as tarefas podem ser vistas como
unidades de trabalho, que indicam o que deve ser feito, para que as User Stories possam
ser entregues. Uma User Story é algo que a equipa entrega, uma tarefa é o esforço a ser
desenvolvido por uma pessoa. Cada User Story irá normalmente requerer diversas tarefas.

Este Backlog pode ser alterado pela equipa de desenvolvimento, à medida que aprende
mais sobre o trabalho necessário para alcançar o objetivo do Sprint. Sempre que é iden-
tificado trabalho adicional, a equipa adiciona-o ao Backlog e se existirem elementos no
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plano que venham a ser considerados desnecessários, estes podem também ser removidos.
Todavia, apenas a equipa de desenvolvimento poderá efetuar estas modificações.

O Backlog do Sprint desempenha a função preponderante de conceder visibilidade
ao processo, facultando uma imagem, em tempo real, do estado do trabalho realizado.
Este é tipicamente representado através de um quadro de tarefas, composto pelas colunas
“Por Fazer”, “Em Progresso” e “Feito”. As tarefas movem-se ao longo do quadro, dando
visibilidade sobre que tarefas estão feitas, em progresso e quais ainda estão por começar.
Esta visibilidade ajuda a equipa a inspecionar a sua situação atual e a adaptar-se. Permite
ainda a outras partes interessadas observarem o progresso da equipa.

Burn Charts O Scrum introduz gráficos denominados como Burn Charts e que são
tipicamente segmentados em dois tipos distintos: Burn-Up e Burn-Down.

O Burn-Down Chart é tipicamente utilizado ao nı́vel do Sprint. Conforme apresen-
tado na Figura 2.2, uma linha descreve o declı́nio no número de SBIs restantes e a carga de
trabalho é apresentada no eixo vertical, idealmente utilizando Story Points como unidade
de medida. O declive da reta expõe o ritmo a que o trabalho está a ser concluı́do, face
à unidade de tempo representada sobre o eixo horizontal. Neste gráfico podem ser facil-
mente observadas mudanças na produtividade e o desempenho real versus o ideal. Estes
dados podem revelar impedimentos ao progresso, ou sugerir outros problemas. Contudo,
sem dados adicionais, esta informação permite apenas formular suposições.

Figura 2.2: Exemplo de um Sprint Burn-Down Chart [10]

O Burn-Up Chart é comumente utilizados ao nı́vel da Release. Na convenção geral-
mente seguida, a linha do gráfico referente ao Sprint deve ser descendente e a linha do
gráfico da Release deve ser ascendente, ainda que não haja um princı́pio matemático para
fundamentar esta escolha. Em cada Sprint que é concluı́do, a funcionalidade entregue
cresce conforme é incrementada e o gráfico reflete esta lógica. Este artefacto é igual-
mente representado através de um gráfico de linhas, conforme apresentado na Figura 2.3,
que mostra o valor cumulativo entregue, tipicamente em Story Points, no eixo vertical.
O intervalo temporal é representado através do número de Sprints, no eixo horizontal e
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a linha crescente materializa o progresso. Este gráfico permite uma introspeção sobre o
desfecho da Release, face à situação atual e ideal.

Muitas derivações e extensões desta representação podem ser encontradas na prática.
Um destes casos é a representação do cone da incerteza [9], desenhado ao longo da linha
de progresso que revela o nı́vel de incerteza, no decorrer do tempo.

Figura 2.3: Exemplo de um Release Burn-Up Chart [10]

Outros Conceitos

Definição de Pronto A Definição de Pronto é um conceito que confere transparência
ao trabalho que está a ser realizado por toda a equipa e que está mais relacionada com a
qualidade do produto, do que com as suas funcionalidades [79]. À medida que as equipas
desenvolvem o seu trabalho, é importante que elas e todas as partes interessadas compre-
endam quando um incremento está concluı́do. Ter uma definição clara e detalhada ajuda
a equipa a trabalhar conjuntamente, aumenta a transparência e confere maior qualidade
ao produto desenvolvido.

Story Points Os Story Points são uma unidade de medida relativa de esforço, que se
estabelece como uma referência comparativa, para uma determinada equipa. Esta unidade
de medida permite obter estimativas mais precisas, reduz o tempo de planeamento, ajuda
a prever datas de lançamento e melhora a produtividade das equipas. A utilização de horas
e pontos de função, resultará em estimativas menos precisas e a complexidade associada
ao processo terá um impacto negativo na produtividade das equipas [77, 74].

Velocidade Uma das vantagens resultantes da utilização de Story Points, é a simplici-
dade com que se pode calcular a produtividade das equipas, através da sua Velocidade.
A oscilação deste valor irá reduzindo ao longo dos Sprints, até se tornar relativamente
estável. Todas as equipas devem saber a sua Velocidade, por forma a determinarem que
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quantidade de trabalho conseguem efetuar em cada Sprint e perceber como podem melho-
rar. Assim que as equipas saibam o quão depressa conseguem acelerar, saberão quando é
expectável chegarem ao destino [74]. A consciencialização da Velocidade poderá permitir
ainda um planeamento mais preciso.

2.3.4 Estimativa no Scrum

Também no Scrum será necessário estimar o esforço, tempo e dinheiro que os projetos
irão envolver, porém, isto deve ser feito de forma ágil. Jeff Sutherland afirma que esti-
mativas realizadas de forma relativa (por exemplo, através da comparação de tamanhos)
conduzirão a resultados mais precisos [74], comparativamente à utilização de horas e
pontos de função, que requerem treino, experiência e tempo que as equipas Scrum tipi-
camente não têm [19]. Adicionalmente, é apontado que a utilização deste último método
resultará em estimativas menos céleres e exatas, comparativamente a um método baseado
em Story Points [77].

Em concordância com estes dados, um estudo da Microsoft comprova que os métodos
de estimativa ágeis são significativamente mais precisos, comparativamente aos utiliza-
dos em projetos tradicionais [84], enquanto outro estudo indica que estimativas relativas,
utilizando Story Points são mais céleres e precisas, sendo que as equipas mais produtivas
abandonam completamente as estimativas com base em horas, assim que se apercebem
do desperdı́cio e abrandamento induzido por esta abordagem [73].

Uma das técnicas que possibilita a recolha das estimativas de forma rápida e precisa,
é o Planning Poker. Este método é utilizado na estimativa dos PBIs, antes do seu trâmite,
sendo recomendada por vários autores (por exemplo, [9, 74]) e que confere às equipas
ı́ndices de desempenho significativamente mais elevados [30]. O Planning Poker permite
que a equipa partilhe todo o conhecimento relativo a uma determinada tarefa e apenas esta
deve ser envolvida no processo de estimativa. Apenas as pessoas que estão a desenvolver
o trabalho sabem o esforço que irá exigir. Cada equipa é individual e única, cada uma tem
o seu ritmo e não devem ser impostos processos ou trabalho à equipa [74].

2.3.5 Scrum como um Sistema Adaptativo Complexo

As raı́zes conceptuais do Scrum estão fortemente ligadas à ciência da complexidade e à
teoria dos sistemas. Segundo Jeff Sutherland, mentores ágeis experientes reconhecem a
ligação do Scrum à teoria dos Sistemas Adaptativos Complexos [19]. O Scrum não é
uma metodologia, processo, ou procedimento, é uma framework baseada no reforço de
simples restrições que irão induzir equipas medı́ocres a autogerirem-se, até um estado de
hı́per-produtividade [74]. Entre os princı́pios que compõem a teoria dos sistemas adap-
tativos complexos destacam-se a conectividade, a emergência, o controlo distribuı́do, a
coevolução e o fenómeno “longe do equilı́brio” [7].
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A emergência sustenta que os sistemas adaptativos complexos não são planeados. A
complexidade nestes sistemas refere-se ao potencial para a emergência de um compor-
tamento em fenómenos complexos e imprevisı́veis, onde da interação aleatória entre os
agentes, emerge o comportamento do sistema, sem planos ou controlo.

A coevolução permite que os elementos de um sistema possam mudar com base nas
suas interações, com os restantes elementos e com o próprio ambiente. Quando o ambi-
ente se altera, os elementos do sistema também se alteram, para que o sistema se adapte
à mudança. Mas como o sistema é parte integrante do ambiente, quando este se altera, a
alteração do ambiente leva a uma nova necessidade de adaptação do sistema, o que resulta
num ciclo recursivo.

O fenómeno “longe do equilı́brio” ilustra como os sistemas que são forçados a ex-
plorar o seu espaço de possibilidades irão criar diferentes estruturas e novos padrões de
relações. Se um sistema permanecer num estado de equilı́brio, irá morrer. Um sistema
em equilı́brio não tem a dinâmica interna que lhe permite responder ao seu ambiente e
isso constituirá a sua morte.

Estas caracterı́sticas corroboram alguns dos princı́pios primordiais que são suportados
pelo Scrum, de acordo com o que é referido por Jeff Sutherland e que são: inspecionar e
adaptar, mudar ou morrer, falhar depressa para corrigir cedo e planear ao invés de seguir
planos cegamente [74].

Relativamente a inspecionar e adaptar, a estrutura do Scrum, principalmente através
dos seus eventos e artefactos, promove a constante inspeção e adaptação, onde os in-
divı́duos podem rever regularmente o trabalho realizado, verificando a sua adequabilidade
e possibilidades de melhoria.

Mudar ou morrer visa elucidar para os perigos de ficar preso à maneira tradicional de
fazer as coisas, do comando e controlo e da previsibilidade rı́gida, que apenas resultará
em insucesso. É preciso sair do estado de equilı́brio, porque entretanto a concorrência que
está disposta a mudar irá conseguir alcançar esse sucesso. Como um sistema adaptativo
complexo, é necessário explorar o espaço de possibilidades e criar novas estruturas e
relações.

Falhar depressa para corrigir cedo, é um princı́pio que visa quebrar a cultura corpo-
rativa, que deposita maior importância em formulários, procedimentos e reuniões, com-
parativamente à criação de valor visı́vel, que pode ser inspecionado em intervalos curtos
de tempo, pelos utilizadores. É extremamente prejudicial gastar recursos em trabalho que
não produz resultados, trabalhar em ciclos curtos permite analisar os comentários do utili-
zador em fases iniciais e assim adaptar, ou descartar esforços que iriam consumir recursos
desnecessariamente.

A emergência coincide com o facto de planear ser útil, contrariamente a seguir pla-
nos cegamente. Por maior que seja o detalhe compreendido no planeamento, depois do
contexto influenciar os planos, uma tentativa de segui-los estritamente revelar-se-á im-
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profı́cua. É necessário prever a mudança, a descoberta de novas ideias e acomodá-la nos
planos, no fundo, promover a emergência do comportamento através da interação dos
agentes do sistema: observar, orientar, decidir e agir.

A interseção entre o Scrum e os sistemas adaptativos complexos é muito superior ao
que é supracitado. Outras caracterı́sticas dos sistemas adaptativos complexos como a co-
nectividade e o controlo distribuı́do estão em consonância com os princı́pios do Scrum.
Sendo este um ecossistema [4, 19, 74], verifica-se a inter-relação, interação e conectivi-
dade dos elementos dentro do sistema e entre o sistema e o seu ambiente. Isto implica que
uma decisão ou ação por uma parte integrante do sistema irá influenciar todas as restantes.
Relativamente ao controlo distribuı́do, de acordo com o que acontece nos sistemas adap-
tativos complexos, nas equipas Scrum experientes não existe um mecanismo de controlo
centralizado que governa o seu comportamento, existe uma constante reorganização para
encontrar o melhor ajuste.

Jeff Sutherland transmite ainda a necessidade de aprender primeiramente as regras e as
práticas essenciais. Apenas depois destas terem sido plenamente compreendidas se deve
inovar. Num estado elevado de mestria, podem-se descartar as regras e executar apenas,
com todo o conhecimento interiorizado e decisões tomadas quase inconscientemente [74].

2.3.6 Monitorização de Desempenho no Scrum

A transição de uma gestão tradicional de projetos para uma ágil dificulta-se devido às
profundas diferenças filosóficas entre estas duas abordagens [75] e às mudanças que es-
tas motivam, incitadas pela introdução de novos conceitos, funções, eventos, artefactos,
ferramentas e métricas.

Na monitorização destes projetos, as métricas e ferramentas mais referidas são os
Burn Charts e a Velocidade. Neste contexto, resta apenas referir um método que adapta
um conjunto de métricas utilizado nos projetos tradicionais, o EVM Ágil [68]. Nesta
abordagem, os autores possibilitam, através de uma base matemática rigorosa, uma forma
para aplicar o EVM tradicional aos projetos ágeis. Atualmente, estudos continuam a ser
conduzidos com base no seu trabalho [49, 23]. O EVM é intocável, sobretudo no domı́nio
dos projetos governamentais e a sua introdução em projetos ágeis pode oferecer maior
segurança à gestão de topo, contudo, este método tem a desvantagem de não retornar o
valor entregue ao cliente [65].

Relativamente às variáveis de monitorização, os valores inerentes ao Scrum sugerem
uma maior relevância no desempenho da equipa, comparativamente às variáveis privile-
giadas em projetos tradicionais. Em projetos ágeis, o tempo e o custo tornam-se fixos,
com iterações num intervalo temporal constante, onde a única variável negociável é o
âmbito, cuja gestão fica a cargo do Product Owner [75]. A Velocidade é uma métrica ágil
que pode ser muito útil para estabelecer prazos e compreender a capacidade das equipas.
Apesar da informação vital que fornece, esta é insuficiente para conduzir as equipas até
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um estado de hı́per-produtividade [19]. Esta limitação é ampliada pelo facto da Veloci-
dade, como outras ferramentas e métricas ágeis, se basearem em Story Points, que apesar
dos benefı́cios que proporcionam [77, 19], impossibilitam a comparação da informação
entre equipas, o que impede, também, a obtenção de melhores resultados [74].

2.3.7 Métricas para Equipas Scrum Hı́per-Produtivas

Estudos demonstram que apenas 42% dos projetos ágeis são bem sucedidos e ainda que
isto corresponda a uma taxa de sucesso três vezes superior à dos projetos tradicionais,
49% não são entregues atempadamente e 9% são falhas totais [62]. Historicamente, a
maioria das equipas Scrum tem feito um trabalho insatisfatório na tarefa de recolha de
dados sobre o seu desempenho [19]. Inquéritos realizados, demonstram que 50% das
equipas não sabe a sua velocidade de produção e tem dificuldade em encontrar formas de
melhorar e medir esta taxa. A produtividade e a qualidade são menos de 25% daquilo que
poderiam ser, com equipas devidamente funcionais [19].

Jeff Sutherland como antigo piloto de Caças, compara-os às equipas Scrum, ineren-
temente instáveis, que devem corrigir-se constantemente para se manterem dentro da tra-
jetória e que possuem dois motores que produzem Velocidade – o alinhamento e espı́rito
da equipa [19]. Para possibilitar que o seu desempenho seja facilmente monitorizado
e corrigido rapidamente se surgirem problemas, defende a necessidade da definição de
um conjunto de métricas ágeis complementares. Alega ainda que o insucesso na recolha
destas métricas deixa a produtividade da equipa num estado iminente de queda.

A posição privilegiada de Jeff Sutherland e Scott Downey, construı́da ao longo de
vários anos de interação com organizações de referência mundial, permitiu-lhes ter acesso
a informação privilegiada e determinar o desempenho das equipas Scrum, sob condições
distintas. Eles concluı́ram que a falta de foco nas métricas pode impedir as equipas de
melhorarem a sua produtividade. Contrariamente, equipas que saibam utilizá-las corre-
tamente podem entrar num estado de hı́per-produtividade, superior ao das equipas que
utilizam o modelo de cascata, em pelo menos 400% [19]. Foram inclusivamente regista-
dos casos, onde os resultados foram superiores a este valor [80, 76, 39].

Como mentor ágil, Scott Downey conduziu as suas equipas num aumento da Velo-
cidade, em média, de 450% ao fim de 10 Sprints. Em alguns casos, foi atingindo um
aumento de 1680% face ao valor inicial, ao fim de 20 semanas [19]. Atualmente as me-
lhores equipas do mundo estabeleceram, em média, um ganho de 750% na Velocidade,
comparativamente às “equipas cascata”, com muito mais elevada qualidade e satisfação
do cliente. Os resultados obtidos pelos autores foram coincidentes com os de outro estudo
[40], contudo, o problema identificado consiste em que 90% das equipas nunca entregam
a capacidade registada [41]. As métricas propostas por estes autores têm como objetivo
definir uma receita que permita às equipas atingir este patamar de hı́per-produtividade,
através de um conjunto de métricas e práticas.
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Práticas

Em conformidade com o que foi apresentado, o Scrum estabelece-se com um ecossistema,
onde cada elemento contribui para a sua prosperidade, como um todo. A existência destes
elementos constituem um pré-requisito necessário ao sucesso do Scrum [19]. Também
ao nı́vel da monitorização de projetos é necessário adotar práticas e respeitar padrões
que complementam o uso de métricas. Os autores propõem práticas, como o estabeleci-
mento da Velocidade inicial, alterações ao formato das reuniões, utilização da mnemónica
INVEST [67] e da escala de Fibonacci. Estas práticas complementam a utilização das
métricas propostas e segundo os autores, devem ser respeitadas para que o resultado de-
sejável seja atingido.

Estabelecer a Velocidade Inicial A Velocidade inicial deve ser estabelecida durante
o primeiro Sprint. O Product Owner apresenta os PBIs na reunião de planeamento do
Sprint e estes são estimados, utilizando Planning Poker. A equipa seleciona o trabalho
que conseguirá realizar e o Product Owner determina a Definição de Pronto. O somatório
das estimativas aprovadas do trabalho realizado constituirá a Velocidade inicial (100%).
Esta abordagem contabiliza apenas o trabalho aceite, já que a criação de valor no Scrum
só é reconhecida depois do Product Owner confirmar o trabalho como concluı́do. Recom-
pensar esforço em vez de completude não é uma boa prática, já que este “delta” permite
destacar a subotimização que será resolvida com a correta aplicação da framework.

Modificações à Reunião Diária A maioria das equipas segue o formato predefinido
para o Daily Scrum. A essência destas alterações passa por focar o Backlog do Sprint,
ao invés dos indivı́duos. A equipa começa pelo SBI não completo de maior prioridade e
discute a sua contribuição coletiva para a sua conclusão, estimando-a em Story Points. De
seguida, a equipa planeia coletivamente a forma mais eficaz de dividir o trabalho, para que
o SBI seja concluı́do e finalmente, discute eventuais impedimentos que possam dificultar
o seu progresso. A equipa repete o processo recursivamente, até serem contemplados
todos os elementos, ou até que se esgote o tempo da reunião.

Alegadamente, ao mudar o foco dos indivı́duos para a equipa, ajudam-se as pessoas a
funcionar coletivamente e otimiza-se a subdivisão do trabalho. Segundo os autores, estas
modificações permitem obter melhores atualizações do estado e torna os elementos da
equipa mais participativos. Ao repetir diariamente esta estimativa, constataram também
que a qualidade e celeridade do processo de estimativa crescem mais rapidamente, com-
parativamente a equipas que apenas interagem com Story Points durante as reuniões de
planeamento do Sprint. Por fim, indicaram que estas alterações estimulam a aprendiza-
gem da equipa, que passa pelas fases de formação, normalização, conflito e desempenho
[46] mais rapidamente e ajudam a evitar o pensamento fracionário, que leva um indivı́duo
a reportar uniformemente e de forma imprecisa o seu contributo num determinado SBI, o
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que oculta imprecisões nas estimativas durante a revisão do Sprint.

Critério INVEST O objetivo do modelo apresentado é minimizar o tempo e esforço
necessário para processar o trabalho e maximizar o tempo e energia disponı́vel para
realizá-lo. Através da adaptação da mnemónica INVEST [67] pretende-se possibilitar
que as equipas aceitem a maior quantidade de trabalho que acreditam conseguir reali-
zar, no decorrer do Sprint. Esta define que o trabalho deve ser Imediatamente acionável,
Negociável, Valioso, Estimável, Sized to Fit (Dimensionado para se ajustar) e Testável.
Ao incluir estas caracterı́sticas maximiza-se ainda mais o tempo e a energia da equipa para
realizar o trabalho. É muito importante ter em consideração que depois de normalizadas
as unidades de medição em Story Points, estas não devem ser utilizadas em comunicações
externas com as partes interessadas, uma vez estes valores apenas têm significado para a
equipa, indivı́duos exteriores não irão compreender a sua magnitude.

Outras Considerações Torna-se claro que para alcançar os resultados desejáveis, existe
um conjunto de precedências que devem ser estabelecidas, complementarmente às métricas.
Adicionalmente e de acordo com o que já foi visto, o Scrum é um ecossistema em que
é necessária a existência dos elementos que garantem a sua prosperidade. A ausência de
qualquer um destes elementos terá um impacto negativo em todo o sistema [74]. Existe
um teste adaptado por Jeff Sutherland, que se constitui como a primeira linha da receita
para um elevado desempenho, o teste “Scrum Mas...” [70], que avalia a observância dos
elementos essenciais à prosperidade do Scrum, abordando aspetos referentes a iterações,
testes durante o Sprint, especificação ágil, o Product Owner, o Backlog do Produto, es-
timativas, o Sprint Burn-Down Chart e a equipa. A pontuação poderá variar entre zero
e dez valores e num estado inicial, as pontuações obtidas serão, expectavelmente, entre
quatro e cinco valores [71].

Foram ainda identificados outros padrões fortemente correlacionados com o alto de-
sempenho das equipas Scrum [78]. Os padrões identificados ajudam-nas a lidar com as
formas de disrupção mais comuns, a atingir ı́ndices de produtividade mais elevados e
fazem emergir um outro padrão denominado “equipas que acabam cedo aceleram mais
rápido”. Este último padrão mostra que as equipas não devem sobrecarregar os Sprints
com trabalho que não irão concluir, já que insucesso impede a equipa de melhorar. Os
outros padrões mencionados, como a estabilidade das equipas, ajudam a maximizar esta
probabilidade de sucesso [78].

Métricas

As métricas propostas incluem a Velocidade, Capacidade de Trabalho, Precisão das Es-
timativas, Fator de Concentração, Percentagem de Trabalho Adotado, Percentagem de
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Trabalho Encontrado, Aumento do Valor Objetivado, Sucesso à Escala e Registo de Su-
cesso / Insucesso. A dimensão destas medições estabelece-se ao nı́vel do Sprint.

Velocidade A Velocidade permite ao Product Owner compreender a taxa de progressão
da equipa e assim criar um quadro de referência preciso para futuras Releases. Permite
ainda que as chefias tomem decisões com base nas capacidades reais da organização. A
fonte dos dados é o trabalho reportado e aprovado. A Velocidade é calculada através da
seguinte fórmula: ∑

Estimativas Originais do Trabalho Aceite

Estas medições levantam questões como “qual a quantidade de trabalho realizada que não
foi aceite?”, ou “Como evoluiu a Velocidade comparativamente ao valor inicial e a outras
equipas?”. A Velocidade não é comparável entre equipas, sendo esta uma das utilizações
indevidas mais generalizadas e que fomentam a necessidade de definir novas métricas.

Capacidade de Trabalho A Capacidade de Trabalho permite ao Scrum Master guiar
a equipa no aumento da sua produtividade. Esta métrica permite medir a quantidade de
trabalho, aprovado ou não, que a equipa realiza em determinado Sprint, representando a
sua força bruta. Esta métrica também não é comparável entre equipas. A fonte dos dados
é o trabalho reportado, que se constitui como o valor da Capacidade de Trabalho:∑

Trabalho Reportado Durante o Sprint

Estas medições levantam questões como “Quanto do trabalho total está a ser convertido
em valor?”, ou “Como se estabelece este valor face ao de outras equipas?” e permitem
identificar eventuais distrações e tomar ações para aumentar a conversão de esforço em
valor.

Fator de Concentração Esta métrica permite ao Scrum Master e aos gestores avaliar
a quantidade de força bruta da equipa que está a ser materializada em produto imple-
mentável, de uma forma comparável entre equipas. Indica a percentagem de eficácia
da equipa na conversão de esforço em valor. Muitos pontos na Capacidade de Trabalho
convertidos em poucos na Velocidade demonstram falta de concentração. Esta métrica é
calculada através da seguinte fórmula:

V elocidade

Capacidade de Trabalho

Com base nesta informação é possı́vel auxiliar equipas subotimizadas, premiar equipas
pelo seu trabalho e alocar recursos. Esta informação possibilita ainda à liderança compre-
ender de que forma as equipas e a próprio Scrum estão a ser suportados pela organização.
O valor obtido deverá ser igual, ou superior a 80%.
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Percentagem de Trabalho Adotado Esta métrica permite ao Scrum Master guiar a
equipa até compromissos mais precisos durante o planeamento do Sprint, ao mostrar
quando a equipa não se comprometeu com uma quantidade de trabalho suficiente e teve
de retirar trabalho adicional do Backlog do Produto. Quando a equipa conclui todos os
SBIs antes do fim do Sprint, poderão ser incluı́dos PBIs ao Backlog do Sprint, os quais
terão um valor associado de Story Points. Se a equipa puder adicionar estes elementos,
face aos princı́pios da mnemónica INVEST, o respetivo valor é incrementado ao trabalho
adotado. Esta métrica é calculada de acordo com a seguinte fórmula:

∑ Estimativas Originais do Trabalho Adotado

Previsao Original para o Sprint

Com esta informação, o Scrum Master pode encorajar a equipa em compromissos mais
elevados, minimizando o risco de conduzi-la ao insucesso.

Percentagem de Trabalho Encontrado Esta métrica permite ao Scrum Master guiar a
equipa até compromissos mais precisos e fiáveis, verificando a probabilidade do apareci-
mento de trabalho inesperado, com base na estimativa original dos elementos. Quando a
equipa está a meio de um Sprint e verifica que precisa de adicionar mais pontos para com-
pletar um elemento, de forma a que corresponda às expectativas do cliente, estes pontos
adicionais são incrementados ao trabalho encontrado. Esta métrica é calculada de acordo
com a seguinte fórmula:

∑ Estimativas Originais do Trabalho Encontrado

Previsao Original para o Sprint

Isto permite-lhe aconselhar a equipa na realização de compromissos atingı́veis, alertando
os indivı́duos caso aceitem elementos que provavelmente irão surpreendê-los. A meta
é estabelecida conjuntamente com a da Percentagem de Trabalho Adotado, sendo que a
soma destas percentagens não deve exceder os 20%.

Precisão das Estimativas Esta métrica permite ao Product Owner determinar a mar-
gem de erro nas estimativas realizadas pelas equipas, independentemente do esforço ter
sido superior ou inferior à estimativa original. Esta métrica é calculada de acordo com a
seguinte fórmula:

1− Delta das Estimativas

Compromisso Total

Este fator possibilita a criação de projeções mais realistas na definição de datas para as
Releases. A meta será manter uma precisão de 80%. Um valor inferior pode indicar falta
de experiência, enquanto um valor superior também não é desejável, indiciando que a
equipa perde demasiado tempo na realização das estimativas.
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Aumento do Valor Objetivado Esta métrica permite ao Scrum Master medir o aumento
da contribuição da equipa, de Sprint para Sprint. Esta métrica é calculada de acordo com
a seguinte fórmula:

V elocidade do Sprint Atual

V elocidade Original

Isto permite ao Scrum Master comparar a taxa da contribuição de valor da equipa com
as mudanças na receita gerada e ajustar a direção, caso o valor estimado não estiver a ser
atingido. Todas as equipas começam a 100% e a partir daı́ registam a evolução deste valor.
A meta passa por atingir um valor superior a 400%.

Sucesso à escala O Sucesso à Escala permite maximizar os benefı́cios que advêm da
utilização da escala de Fibonacci. Esta métrica permite ao Scrum Master verificar a taxa
de sucesso ou insucesso, para cada ponto da escala, através da seguinte fórmula:∑

N. Tentativas Aceites na Escala Fp
N. Total de Tentativas na Escala Fp

Isto permite-lhe avisar e aconselhar a equipa, quando esta aceitar um elemento cujo histo-
rial demonstra uma taxa de sucesso menos positiva. A meta designada passa por manter
a taxa acima dos 80%, para cada valor contemplado pela escala.

Registo de Sucesso / Insucesso O Registo de Sucesso / Insucesso oferece uma visão
global dos resultados, ao longo dos Sprints. Cada Sprint é considerado um sucesso se:

Trabalho Aceite (Previsão Original) ≥ 80%∧Trabalho Adotado+Encontrado ≤ 20%

Este registo permite ao Scrum Master e à gestão de topo estar devidamente informada
e preparada, para responder adequadamente a situações negativas e minimizar efeitos
adversos.

2.4 Conclusões

Face ao exposto neste capı́tulo, constata-se que as métricas podem ser segmentadas em
diversos tipos. Num contexto tradicional, existe um consenso generalizado sobre as
variáveis que compõem a avaliação do desempenho, onde o orçamento (custo) e prazo
(tempo) dos projetos prevalecem tipicamente sobre as restantes, âmbito e qualidade. Es-
tas variáveis são comumente representadas pelo “triângulo de ferro” [37], que visa man-
ter o seu equilı́brio. Ao nı́vel das métricas utilizadas, verificou-se a ubiquidade do EVM
[37, 2, 50, 18], corroborando a relevância das variáveis referentes ao custo e tempo. Na
bibliografia analisada respeitante a este tema, não são referidas métricas especı́ficas para
avaliar o desempenho das equipas, não sendo este elemento desagregado do contexto
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dos projetos. O ênfase colocado neste prisma e nas variáveis de monitorização que o
compõem, sobrepõem-se totalmente ao do desempenho das equipas.

Ainda neste ambiente tradicional e no que respeita ao PMO, é inegável a heteroge-
neidade que acompanha as copiosas derivações da sua definição, tipologia e funções. A
complexidade intrı́nseca a cada organização e aos seus projetos, torna a conceção de uma
solução universal meramente utópica. Porém, numa quantidade significativa dos estudos
apresentados [33, 66, 2, 37, 83], foi possı́vel identificar a monitorização de projetos e
a comunicação destes dados, como algumas das funções mais valiosas do PMO. Estas
implicam tarefas como a definição e aplicação de métricas, a recolha de dados, o cumpri-
mento das melhores práticas, ou a realização de benchmarking. Apesar dos benefı́cios que
advêm do correto desempenho das suas funções [54], alguns estudos revelam uma elevada
taxa de insucesso na sua implementação [26, 25], descortinando uma clara necessidade na
compreensão do PMO, que transcende a monitorização de projetos e os próprios métodos
ágeis de desenvolvimento. Não obstante, constatou-se que esta entidade pode transitar
com sucesso para o Scrum, no desempenho de funções que são relevantes no enquadra-
mento da solução apresentada [10, 58].

Com o Scrum surgem novos conceitos, funções, artefactos, ferramentas e valores que
quebram a essência da gestão tradicional de projetos. Esta framework objetiva a rápida
criação de valor para o cliente, colocando um grande ênfase na equipa, na sua produti-
vidade e na integração ativa das expectativas do cliente, num ciclo contı́nuo de inspeção
e adaptação. Também ao nı́vel da monitorização do desempenho são introduzidas novas
métricas e ferramentas, que acompanham a alteração do seu foco.

A análise realizada sugere que a relevância do desempenho da equipa se sobrepõe
à do projeto, na clássica contemplação das variáveis de custo e tempo, ainda que seja
possı́vel aplicar métricas do EVM nestes projetos [68]. As restrições que compõem o
“triângulo de ferro” não se tornam irrelevantes, todavia, o Scrum introduz novas ferra-
mentas para a monitorização de projetos, como os Burn Charts e coloca um maior ênfase
noutras dimensões, sobretudo na equipa. A métrica mais referida pela bibliografia respei-
tante ao Scrum foi a Velocidade, o que corrobora esta asserção. A Velocidade possibilita
a monitorização do desempenho das equipas e a consciencialização da sua capacidade, de
forma ágil. Porém, de acordo com os criadores do Scrum, somente esta informação é insu-
ficiente para guiar as equipas na melhoria do seu desempenho [62, 19]. Adicionalmente,
o facto da Velocidade se basear em Story Points e apesar das vantagens que introduz, im-
possibilita a comparação da informação entre equipas, o que dificulta a prossecução de
melhores resultados [19].

As métricas apresentadas na Secção 2.3.7, propõem-se a mitigar estas limitações.
Ao reforçar simples restrições e em consonância com os valores ágeis subjacentes ao
Scrum, estas métricas permitiram impulsionar equipas medı́ocres até um estado de hı́per-
produtividade [19]. Segundo estes autores, tal não seria possı́vel com a informação re-
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sultante das métricas existentes, ou com a adoção de métricas e práticas tradicionais
[77, 62, 19]. Conceptualmente, a relevância da produtividade das equipas no Scrum,
como um fator crı́tico de sucesso, concede uma predisposição lógica a estas métricas para
figurarem como KPIs, na maioria destes projetos. Conforme mencionado, um KPI pode
ser uma métrica que mede o nı́vel de sucesso de uma atividade operacional, que é crı́tica
para o presente e futuro sucesso da organização [22]. Para além de medirem um fator
crı́tico de sucesso, estas métricas permitem definir, exatamente, o que fazer para melho-
rar. Esta é uma das caracterı́sticas mais importantes de um KPI [52, 48].

As métricas foram descritas adaptando o método da KPI Wheel [28], para destacar as
suas caracterı́sticas desejáveis e que refletem os princı́pios SMART [64]. Como KPIs, es-
tes são especı́ficos, altamente focados nas metas de desempenho e facilmente atribuı́veis,
como demonstrado. Todos são mensuráveis quantitativamente, tornando claro o sucesso
face às metas. Estas metas são atingı́veis, ambiciosas, realistas e orientadas aos resultados.
Apesar de serem ambiciosas, os resultados registados pelos autores [19] conferem-lhes os
restantes atributos. O facto de todas estarem encapsuladas dentro de um intervalo tempo-
ral, demonstra a total observância dos princı́pios SMART. Para além disso, transcendem
a limitação apontada a este método, já que permitem despoletar as respetivas ações cor-
retivas. Finalmente, a sua comparabilidade reforça as caracterı́sticas desejáveis para um
KPI [22] e suprime as limitações das métricas e ferramentas ágeis [19].

Conclui-se também que para atingir os resultados desejáveis, estas métricas devem ser
complementadas com as práticas descritas e pressupõem a existência de alguns padrões
[78], assim como a prosperidade no ecossistema que constitui o Scrum. A observância
dos seus elementos basilares, pode ser avaliada através do teste “Scrum Mas. . . ” [70].
Este teste, em conjunto com as métricas apresentadas na Secção 2.3.7, abrangem ambos
os tipos de métricas incutidos ao PMO ágil, que devem ser medidos eficazmente, por
forma a possibilitar o sucesso desejável [58].

Ainda no contexto da solução apresentada, a análise realizada sugere que o PMO de-
verá ser responsável por auxiliar na recolha destas medições, estabelecendo meios não
intrusivos, que causem a mı́nima disrupção no sistema e evitem o abrandamento das equi-
pas. Na comunicação destes dados, o PMO deve considerar as diferentes partes inte-
ressadas, filtrar e adaptar a informação. Para além de disponibilizar atempadamente as
medições ao Product Owner e ao Scrum Master, existe informação que deve ser trans-
mitida à gestão de topo. Os valores da Velocidade das equipas, Fator de Concentração,
ou Registo de Sucesso / Insucesso, são informações potencialmente relevantes para a
liderança e o PMO deve auxiliar na preparação destes relatórios. O PMO deverá garan-
tir que o uso destas métricas é complementado com as práticas recomendadas e deverá
facilitar a comparação dos resultados, contribuindo assim para a elucidação dos fatores
de sucesso e para a instigação de um comportamento produtivo. Esta entidade poderá
ser ainda responsável por proporcionar o devido treino aos intervenientes, garantindo que
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todos possuem as competências necessárias para desempenhar as suas funções, de forma
ótima.

Em suma, a necessidade identificada e que fundamenta a realização deste estudo,
passa por uma avaliação destes pressupostos, que pode ser segmentada em duas fases
distintas. Primeiramente, importará aferir se na transição para estes métodos ágeis, as
práticas associadas à monitorização do desempenho acompanham os conceitos avançados
pela bibliografia, ou se existe uma ancoragem ao método tradicional de gestão e de
monitorização dos projetos e equipas. Com base nestes resultados, segue-se a avaliação e
a proposta da solução mais adequada face às limitações identificadas, perspetivando ainda
a contribuição do PMO, neste contexto.

O capı́tulo seguinte compreende a componente referente à primeira fase descrita para
o presente estudo.



Capı́tulo 3

Monitorização em Projetos Tradicionais
e Ágeis

Neste capı́tulo são estabelecidas e testadas as hipóteses iniciais, que definem os passos
subsequentes do presente estudo. Pretende-se averiguar a existência de alterações signifi-
cativas na monitorização de projetos tradicionais e ágeis, no que refere não só às métricas
utilizadas, como também à relevância atribuı́da às próprias variáveis de monitorização.
Atribui-se um ênfase superior à análise dos resultados correspondentes ao paradigma ágil,
por forma a possibilitar a identificação de eventuais limitações e ponderar oportunidades
de melhoria.

Na metodologia apresentada, justifica-se a seleção de cada método face aos objetivos
que se pretendem atingir. São descritas as ferramentas e técnicas utilizadas na recolha
de dados, composta pela análise bibliográfica e pela realização de um inquérito. São
ainda referidos aspetos da análise de dados e questões de ética. Segue-se a exposição
dos resultados e finalmente procede-se à sua discussão, onde são avaliadas as hipóteses
previamente elencadas.

3.1 Metodologia

As abordagens qualitativas e quantitativas divergem nos seus fundamentos filosóficos, nos
princı́pios que as suportam e nos instrumentos referentes à implementação das técnicas
de investigação [27]. A cada uma destas abordagens corresponde um conjunto genérico
de vantagens e desvantagens.

A investigação qualitativa estuda os elementos na sua disposição natural, tentando
interpretar determinado fenómeno, em termos do significado que lhe é imposto pelas
pessoas. Assim, a investigação qualitativa é considerada como uma atividade que localiza
o observador no mundo, através de uma abordagem naturalista e interpretativa [15].

Os métodos quantitativos visam a maximização da objetividade, replicabilidade e
generalização dos resultados, focando-se tipicamente em previsões. Esta abordagem in-
tegra a expectativa de que o investigador irá pôr de lado as suas experiências, perceções

35
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e predisposições, para assegurar a objetividade do estudo e das conclusões resultantes.
Aspetos-chave em muitos estudos quantitativos são o uso de testes, ou inquéritos para
recolher dados, assim como o seu vı́nculo à teoria probabilı́stica para testar hipóteses
estatı́sticas, que correspondem às questões de interesse da investigação [13].

O método misto combina ambas as abordagens, de forma a compensar as suas fra-
quezas individuais, capitalizando os seus pontos fortes e compensando predisposições
inevitáveis [29]. Este método permite testar a concordância dos resultados obtidos com
os de outros instrumentos de medição, clarificar e construir sobre os resultados de dife-
rentes métodos e demonstrar como os resultados de um método podem ter impacto sobre
inferências ou métodos subsequentes [29].

Como se pretendia verificar a concordância dos resultados obtidos na análise bibli-
ográfica com os que derivaram da realização do inquérito e demonstrar de que forma estes
terão impacto sobre os métodos subsequentes, optou-se pela utilização de uma abordagem
mista, por melhor se enquadrar nestes parâmetros.

3.2 Recolha de Dados

A recolha de dados realizada nesta fase suportou-se na análise bibliográfica (vide Capı́tulo
2) e na realização de um inquérito. Na presente secção são revisitadas as conclusões
dessa análise que suportam as hipóteses edificadas, descreve-se a estrutura definida para o
inquérito e justifica-se a sua preponderância para a obtenção dos dados empı́ricos. É ainda
caracterizada a amostra selecionada e são brevemente descritos os testes preliminares.

3.2.1 Análise Bibliográfica

A análise bibliográfica estabeleceu-se como uma importante precedência, que permitiu
estabelecer os fundamentos teóricos necessários à compreensão do problema e definir as
hipóteses a testar. Estas hipóteses representam um conjunto de conceitos e resultados,
que se pretendiam mapear nas práticas da indústria, por forma a identificar eventuais
limitações. Esta análise diversificou o método de recolha de dados, conferindo-lhe maior
fiabilidade, por oposição à adoção de um método monolı́tico, que integrasse apenas a
extração direta de informação aos inquiridos. As conclusões relevantes para esta fase são
sumariamente apresentadas nos seguintes pontos:

• As métricas podem ser segmentadas em diferentes tipos, que possuem caracterı́sticas
e propósitos distintos [44, 32]. As métricas de projeto têm por base as principais
variáveis de monitorização correspondentes a custo, tempo, âmbito e qualidade[44,
37, 32].

• No contexto de projetos tradicionais, evidencia-se a grande relevância do EVM,
como o método de avaliação do desempenho de projetos mais referenciado e reco-
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mendado pela bibliografia analisada [37, 2, 50, 18]. Isto reforça a prevalência das
variáveis de monitorização de tempo e custo, em detrimento das restantes [44].

• O Scrum é uma framework orientada às equipas, que se baseia nestas para en-
tregar valor e que lhes confere um papel preponderante. Os novos valores e di-
mensões que introduz, potenciam uma alteração na relevância atribuı́da às variáveis
de monitorização [75]. Ainda que as restrições compreendidas no “triângulo de
ferro” não se tornem irrelevantes, a análise sugere um maior ênfase num prisma dis-
tinto, relacionado com o desempenho das equipas. A bibliografia reflete uma maior
preponderância deste elemento e o decréscimo da relevância do custo e tempo dos
projetos. Em adenda, é expectável uma menor variação ao nı́vel do âmbito e sobre-
tudo na qualidade, que deverá manter a sua relevância, transversalmente.

• Ao nı́vel da monitorização e avaliação do progresso dos projetos, as métricas e
ferramentas ágeis apontadas pela bibliografia englobam os Burn Charts e o EVM
Ágil. Existe um foco muito superior nos Burn Charts, que apesar de não serem uma
métrica, permitem a monitorização do âmbito, face ao tempo decorrido. Os Burn-
Down Charts são tipicamente utilizados ao nı́vel do Sprint, enquanto a utilização
dos Burn-Up Charts é associada à Release. É expectável uma menor utilização do
EVM Ágil, que permite aplicar métricas do EVM em projetos ágeis.

• A avaliação do desempenho das equipas, deverá ser uma prática consideravelmente
mais adotada ao nı́vel de projetos ágeis, materializada maioritariamente pela monitorização
da sua Velocidade.

Com base nestas conclusões estabeleceram-se as hipóteses a testar, conforme exposto
nos seguintes tópicos:

H1: Existe uma alteração significativa na relevância atribuı́da às variáveis de monitorização,
entre projetos tradicionais e ágeis. No primeiro caso, orçamento (custo) e prazo
(tempo) dos projetos são as variáveis mais relevantes, enquanto nos projetos ágeis,
o desempenho da equipa assume a maior relevância.

H2: Em projetos tradicionais, o EVM é o método de monitorização e avaliação mais uti-
lizado, enquanto o Sprint Burn-Down Chart e o Release Burn-Up Chart assumem
esta posição, em projetos ágeis.

H3: No Scrum, o desempenho das equipas é maioritariamente medido através da sua
Velocidade.

H4: Existe a necessidade de complementar as métricas ágeis utilizadas na monitorização
do desempenho das equipas Scrum, por forma a possibilitar a extração de informação
adicional.
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3.2.2 Inquérito

Após a análise bibliográfica supracitada foi realizado um inquérito com o objetivo de cap-
turar o conhecimento de profissionais com experiência em projetos tradicionais e ágeis,
por forma a testar as hipóteses previamente elencadas. As próximas secções detalham as
componentes deste inquérito.

Vantagens / Desvantagens

Optou-se pela realização de um inquérito, dado que um dos objetivos seria abranger um
número considerável de indivı́duos, em localizações geográficas dispersas e assim foi
possı́vel fazê-lo sem custos consideráveis. Apesar do processo de recolha das respostas
não ter sido célere devido à indisponibilidade dos indivı́duos e à reduzida taxa de aceitação
aos pedidos de participação, foi ainda assim possı́vel atingir um volume de respostas que
superou as expectativas iniciais. Esta abordagem permitiu aos inquiridos manterem o
anonimato e evitou a sua exposição a influências indesejáveis. Uma das grandes vanta-
gens da condução deste inquérito, foi o facto de ter produzido dados empı́ricos, baseados
em observações do mundo real. As desvantagens advieram essencialmente dos casos
onde as perguntas foram incompreendidas e as respostas se afastaram do tema desejado.
Procurou-se minimizar este efeito adverso, através da elaboração de questões concisas e
da manutenção de um canal de comunicação com os inquiridos.

Tipo de Questões

Dada a obrigatoriedade de definir um número reduzido de questões, imposta pela intenção
de criar um inquérito objetivo e conciso, procurou-se garantir que estas questões conse-
guiriam englobar todos os dados necessários à avaliação das hipóteses. Para balancear
a objetividade e abrangência dos dados, foram elaboradas questões abertas, fechadas e
mistas.

As questões fechadas condicionam as respostas dos inquiridos às opções existen-
tes, contudo reduzem o tempo de resposta e são facilmente interpretáveis e integradas
numa análise quantitativa. Assim, estas questões foram aplicadas em situações onde seria
exequı́vel enumerar todas as opções de resposta e não se pretendia realizar uma análise
mais abrangente às respostas obtidas.

Por oposição, as questões abertas aumentam o tempo de resposta, podem originar
respostas desenquadradas com as expectativas e são mais difı́ceis de interpretar e analisar,
contudo não são impostas limitações ao inquirido, que pode responder exatamente de
acordo com a sua opinião. Estas foram aplicadas em situações onde não seria possı́vel
abranger todo o universo de respostas, ou havia interesse em explorar a resposta de cada
indivı́duo, de forma mais extensiva.

Nas restantes questões, o inquirido tinha a hipótese de selecionar uma das opções
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predefinidas, ou explicitar a sua resposta por escrito. Apesar de acrescer a complexidade
na análise dos dados, esta abordagem permitiu obter mais informação e enriqueceu a
interpretação das respostas.

Formato das Questões e Respostas

As Tabelas 3.1 e 3.2 exibem, respetivamente, as questões e o formato das respostas in-
cluı́das no inquérito. Estas perguntas objetivaram a resposta às hipóteses apresentadas
e a outras questões secundárias, conforme será exposto. Na Tabela 3.2, R representa
o intervalo das possı́veis opções de resposta, para cada questão. Algumas das pergun-
tas figuravam no inquérito em maior detalhe para assegurar a sua compreensão e foram
sintetizadas neste relatório. O inquérito original pode ser visto em anexo ao presente
documento (vide Apêndice A.1).

No Questão Tipo
1 Em que paı́s trabalha atualmente? Aberta

2

As métricas utilizadas para monitorizar o desempenho dos projetos
correspondem a diferentes variáveis. Categorize-as quanto à sua
relevância, em projetos tradicionais e ágeis. Em adenda, categorize
a relevância do desempenho das equipas, em ambos os casos.

Fechada

3
Que métricas mais comumente utiliza, para monitorizar e controlar
o desempenho de projetos que seguem ciclos de vida não-ágeis? Mista

4
Em projetos não-ágeis, utiliza métricas para monitorizar o
desempenho da equipa? Mista

5
Relativamente a projetos que utilizam a framework Scrum, como
monitoriza e avalia o seu progresso? Mista

6
Ainda relativamente a estes projetos, que métricas utiliza para
monitorizar e avaliar o desempenho das equipas? Mista

7
Dos seguintes tipos de dados, quais são tipicamente reportados
à gestão de topo da organização? Fechada

8
Que ferramentas de gestão de projetos utiliza? Adequam-se a
projetos ágeis? Consideraria adotar outras ferramentas? Aberta

9
Indique o seu endereço de correio eletrónico se estiver disponı́vel
para esclarecer eventuais dúvidas, ou se tiver interesse em saber
mais sobre o estudo realizado.

Aberta

Tabela 3.1: Descrição das questões presentes no inquérito

A primeira questão serviu o propósito da recolha de dados demográficos, relativos
aos participantes do inquérito. A segunda questão permitiu compreender a relevância
atribuı́da às variáveis de monitorização, dentro do mesmo paradigma e observar a sua
oscilação entre paradigmas. Foi definida uma escala de Likert no formato da resposta,
por forma possibilitar uma análise simples e objetiva.

Com a terceira questão pretendeu-se verificar se as métricas avançadas pela biblio-
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No Formato da Resposta
1 Texto Livre

2
Escala de Likert. Resposta Múltipla. Para cada um dos dois casos:
R = [4 – Muito Relevante, 3 - Relevante, 2- Pouco Relevante, 1- Nada Relevante]

3
Escolha múltipla sem escala; Resposta múltipla;
R = [CV /CPI; SV / SPI; EAC / ETC; TCPI; EVM(Outro); % Milestones;
Outras(Texto livre)]

4 Escolha binária. Resposta única; R = [Sim, Não]

5
Escolha múltipla sem escala; Resposta múltipla;
R = [Sprint Burn-Down, Release Burn-Up, EVM Ágil,Não monitorizado, Métricas
idênticas para projetos ágeis e não-ágeis, Outras (texto livre)]

6
Escolha múltipla sem escala; Resposta múltipla;
R = [Velocidade, Capacidade de Trabalho, Precisão da Estimativa, Não monitorizado,
Métricas idênticas para projetos ágeis e não-ágeis, Outras (texto livre)]

7
Escolha múltipla sem escala. Resposta múltipla;
R = [Métricas de desempenho do projeto, Métricas de desempenho das equipas]

8 Texto Livre
9 Texto Livre

Tabela 3.2: Descrição do formato das respostas às questões do inquérito

grafia para a monitorização de projetos tradicionais seriam também as mais utilizadas
pelos inquiridos. O propósito da questão seguinte seria averiguar se o desempenho das
equipas é medido em projetos tradicionais e em caso afirmativo, compreender o que é me-
dido. Analogamente, a quinta e sexta questão visavam verificar as métricas utilizadas na
monitorização do desempenho de projetos e equipas ágeis. Foi permitida a especificação
de outras métricas não contempladas nas opções predefinidas, para que não se condicio-
nasse a resposta dos indivı́duos.

Incluiu-se a sétima questão para determinar o interesse da gestão de topo nos dados da
monitorização de projetos e equipas. Cada um destes elementos pode ser vital no suporte
ao planeamento e ao processo de decisão, se facultar informação útil. O objetivo seria
identificar uma eventual discrepância entre estas duas dimensões, que descortinasse uma
necessidade de melhoria ao nı́vel das métricas utilizadas.

As ferramentas de apoio à gestão de projetos poderão melhorar ou deteriorar o de-
sempenho do sistema. No caso particular do Scrum, a adoção e utilização de ferramentas
deverá ser ainda mais criteriosa e cuidada, para que não contrarie os valores e princı́pios
ágeis. A oitava questão endereçou este tópico, onde se pretendeu averiguar se as ferra-
mentas utilizadas são adequadas para projetos ágeis e se considerariam os inquiridos a
adoção de uma nova ferramenta.

A última questão visava a criação de um canal de comunicação, que possibilitasse o
esclarecimento de questões que adviessem da análise dos dados.
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Seleção da Amostra

Assumindo uma população composta por todos os indivı́duos com conhecimentos com-
provados e experiência em projetos tradicionais e em Scrum, o tipo de amostragem uti-
lizado foi não probabilı́stica, nomeadamente por escolha racional, já que os participantes
foram selecionados com base em caracterı́sticas especı́ficas. Procurou-se garantir que a
amostra seria composta por indivı́duos com elevado conhecimento e experiência. Para
verificar a possibilidade de melhorar o desempenho através das métricas adotadas, seria
primeiramente necessário compreender quais são utilizadas. Optou-se então por selecio-
nar uma amostra de indivı́duos com maior predisposição a apresentarem um conjunto de
métricas mais adequado. Com base nesta premissa, apenas foram inquiridos indivı́duos
com experiência profissional nos dois tipos de projetos (como gestor de projeto e Scrum
Master ou Mentor Scrum) e com certificações em pelo menos uma das metodologias de
gestão de projetos tradicionais (PMP, PRINCE2, IPMA) e Scrum (CSM ou CSC).

Teste Preliminar

Aos primeiros dez indivı́duos que aceitaram participar no estudo, para além da resposta
ao conjunto de questões predeterminadas, foi adicionalmente requirido que contribuı́ssem
com opiniões e sugestões para melhorar a qualidade do inquérito. Como resultado deste
teste preliminar, algumas alterações foram executadas, nomeadamente, tornaram-se to-
das as respostas facultativas, acrescentaram-se opções de resposta em algumas questões,
alteraram-se alguns termos técnicos e realizaram-se pequenas correções gramaticais.

3.3 Análise de Dados

A análise dos dados suportou-se na utilização da ferramenta da IBM, SPSS Statistics
[35]. As técnicas de análise estatı́stica utilizadas são especificadas para cada questão,
conjuntamente com a apresentação dos respetivos resultados.

3.4 Ética

Por forma a evitar quaisquer efeitos negativos, foi respeitado o direito à privacidade ou
não-participação, ao anonimato e à confidencialidade.

3.5 Apresentação dos Resultados

Responderam a este inquérito 154 indivı́duos. Relativamente à distribuição geográfica,
Brasil, Estados Unidos da América, Portugal e Índia, foram por esta ordem decrescente,
os paı́ses onde mais sujeitos responderam. Com uma menor incidência de respostas,
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registaram-se ainda, Canadá, Espanha, Itália, Suı́ça, Argentina, Austrália, Costa Rica,
Filipinas, Holanda, Malásia, México, Porto Rico, Quénia e Reino Unido, também por
ordem decrescente de frequência.

3.5.1 Variáveis de Monitorização

A Figura 3.1 apresenta a relevância atribuı́da a cada uma das variáveis de monitorização
do desempenho dos projetos e ao desempenho das equipas, no contexto de projetos tradi-
cionais e ágeis.

Figura 3.1: Relevância atribuı́da às variáveis de monitorização (percentagem de casos)

As Tabelas 3.3 e 3.4 detalham os valores referentes à relevância atribuı́da às variáveis
de monitorização, em projetos tradicionais e ágeis, respetivamente.

Custo Tempo Âmbito Qualidade Desempenho
Equipa

Nada Relevante 0% 0% 0.7% 0.7% 5.3%
Pouco Relevante 1.3% 0.7% 2.6% 5.9% 23%
Relevante 8.6% 15.8% 25% 29.6% 44.1%
Muito Relevante 90.1% 83.6% 71.7% 63.8% 27.6%

Tabela 3.3: Relevância das variáveis de monitorização em projetos tradicionais

Custo Tempo Âmbito Qualidade Desempenho
Equipa

Nada Relevante 3.9% 5.2% 11.1% 0% 0%
Pouco Relevante 20.3% 23.5% 20.3% 4.6% 1.3%
Relevante 35.9% 26.1% 22.2% 19.6% 8.5%
Muito Relevante 39.9% 45.1% 46.4% 75.8% 90.2%

Tabela 3.4: Relevância das variáveis de monitorização em projetos ágeis
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Por forma a tornar visı́veis as discrepâncias na relevância atribuı́da a estas variáveis,
foi realizado o teste não paramétrico de Friedman. Ainda que não tenha sido objetivada
a análise exaustiva de todas as variáveis, a hipótese nula H0 está intuitivamente associada
à ideia de que o nı́vel médio das ordens, em cada stream de análise, não difere muito. A
Tabela 3.5 exibe as médias das ordens para cada variável, calculadas globalmente.

Através dos resultados deste teste, é possı́vel confirmar as oscilações previamente
mencionadas, particularmente a ascensão da relevância do desempenho da equipa, a opção
menos relevante em projetos tradicionais, que passa a ser a mais relevante em projetos
ágeis, com o maior valor global. A alteração da relevância desta variável foi tratada de
forma mais detalhada, conforme se expõe seguidamente.

Variáveis de Monitorização Média das Ordens
(Tradicional)

Média das Ordens
(Ágil)

Tempo 6.56 4.51
Custo 6.85 4.35
Âmbito 6.10 4.25
Qualidade 5.64 6.21
Desempenho da Equipa 3.64 6.90

Tabela 3.5: Média das ordens correspondentes às variáveis de monitorização, em projetos
tradicionais e ágeis

A dupla análise de variância de Friedman ao desempenho da equipa, com α = 0.05,
levou à rejeição da hipótese nula H0 FR = χ2

α, dado que FR > χ2
α, confirmando que

esta variável assume uma relevância significativamente superior em projetos ágeis. Esta
diferença comprova-se pelos resultados obtidos no teste, χ2(df 1, N=151) = 91.598,

p < 0.0001, visı́veis também na Figura 3.2, que expõe a média das ordens em ambos os
casos.

Figura 3.2: Média das ordens da relevância do desempenho da equipa, em projetos tradi-
cionais e ágeis (dupla análise de variância de Friedman)

Concordantemente, os testes realizados para as variáveis correspondentes ao custo e
tempo, com α = 0.05, levaram à rejeição das hipóteses nulas, confirmando que estas
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variáveis assumem uma relevância significativamente inferior em projetos ágeis. Para o
custo, a média das ordens foi de 1.75 e 1.25, para projetos tradicionais e ágeis, respetiva-
mente, tendo as estatı́sticas do teste apresentado χ2(1, N=151) = 66.618, p < 0.0001.
Quanto à variável tempo, a média das ordens foi de 1.70 e 1.30, para projetos tradicio-
nais e ágeis, respetivamente, tendo as estatı́sticas do teste apresentado χ2(1, N=151) =

39.168, p < 0.0001.

3.5.2 Métricas de Desempenho para Projetos Tradicionais

A Figura 3.3 apresenta as métricas utilizadas pelos inquiridos, na monitorização e controlo
do desempenho de projetos tradicionais.

Figura 3.3: Métricas utilizadas para monitorizar projetos tradicionais

Verificou-se que em 63.6% dos casos são utilizadas métricas de desvio e rácio de
desempenho de custos (CV, CPI) e na mesma percentagem de casos, métricas de desvio e
rácio de desempenho de prazos (SV, SPI). Ainda relativamente ao EVM, 61% dos casos
referiam a utilização de EAC / ETC, 22.7% de TCPI e 14.9% indicaram utilizar outra
métrica associada ao EVM.

Fora deste domı́nio, 51,3% dos casos indicavam a monitorização do sucesso / in-
sucesso das milestones, 8.4% especificavam outras métricas e 3.9% indicavam a não
monitorização do desempenho de projetos tradicionais.

Foi possı́vel apurar que 87% dos respondentes utilizava pelo menos uma métrica do
EVM. Em 94.8% das respostas estava contemplada alguma das métricas do EVM ou a
taxa de sucesso / insucesso das milestones.

3.5.3 Métricas de Desempenho para Equipas Tradicionais

No que refere à monitorização de equipas em projetos tradicionais, 55.2% dos inquiridos
indicaram monitorizar e controlar o desempenho destas equipas. Contrariamente, 44.8%
dos sujeitos indicaram não fazê-lo. A Figura 3.4 permite a visualização destes resultados.

A análise às respostas afirmativas, submetidas por 55.2% dos indivı́duos, revelou que
13% especificavam métricas de qualidade, 16.9% indicavam a utilização das mesmas
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métricas de projeto para monitorizar as equipas e 14.9% afirmaram medir a sua produti-
vidade, recorrendo a pontos de função e horas. Os restantes 10.4%, dizem respeito aos
casos em que indivı́duos indicaram efetuar esta monitorização, todavia não especificaram
as métricas utilizadas.

Figura 3.4: Monitorização do desempenho das equipas em projetos tradicionais

3.5.4 Monitorização de Desempenho em Projetos Ágeis

A Figura 3.5 expõe a utilização de métricas e ferramentas na monitorização e avaliação
do desempenho de projetos ágeis.

Figura 3.5: Métricas e ferramentas utilizadas para monitorizar projetos ágeis

Ao nı́vel da percentagem de casos, os resultados revelaram que em 80.4% os inqui-
ridos utilizam Burn-Down Charts ao nı́vel dos Sprints, 57.5% utilizam Burn-Up Charts
ao nı́vel das Releases e 23.5% utilizam ainda o EVM Ágil. Fora deste espectro, 23.5%
dos casos indicaram o uso de métricas idênticas entre projetos tradicionais e ágeis, 24%
correspondem a outras métricas e em 3.3% dos casos não é monitorizado o desempenho
dos projetos.

Nos 24% dos casos em que foram indicadas outras opções, verificou-se que 7.1% refe-
riam a métricas de qualidade, enquanto outros 7.1% especificavam métricas de satisfação.
Os restantes 9.8% referem aos casos em que foi indicada a utilização de outras métricas ou
ferramentas, mas não foram detalhadas as respetivas respostas. Foi ainda possı́vel apurar
que 85.1% dos sujeitos indicaram a utilização descrita dos Burn Charts.
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3.5.5 Métricas de Desempenho para Equipas Ágeis

A Figura 3.6 exibe as métricas utilizadas pelos inquiridos para monitorizar as equipas em
projetos ágeis. Foram consideradas nesta questão um total de 152 respostas válidas. Os
restantes casos estão associados à ausência de resposta.

Figura 3.6: Métricas utilizadas para medir o desempenho das equipas em projetos ágeis

Quanto à percentagem de casos, 69.1% corresponderam à utilização da Velocidade,
59.2% à Capacidade de Trabalho, 42.1% à medição da precisão das estimativas, 17.8% a
outras métricas e finalmente em 7.2% dos casos os inquiridos afirmaram não monitorizar
o desempenho das equipas ágeis. Relativamente aos 17.8% dos casos em que foram
indicadas outras métricas, 1.3% mencionavam a medição de produtividade através de
pontos de função, 9.9% englobavam métricas de qualidade, 4.6% métricas de satisfação
e em 2% não foram especificadas quaisquer métricas. Foi possı́vel constatar que 83.1%
dos inquiridos utiliza as métricas referentes à Velocidade ou Capacidade de Trabalho das
equipas, para monitorizar o seu desempenho, stricto sensu, a sua produtividade.

3.5.6 Comunicação de Dados à Gestão de Topo

Relativamente à questão da comunicação dos dados à gestão de topo, foram consideradas
137 respostas válidas. A Tabela 3.6 sumariza os resultados obtidos.

Foi observável que em 92% dos casos, os indivı́duos indicaram que a gestão de topo
se interessa pelos dados da monitorização de projetos. Por oposição, em apenas 38%
dos casos, os respondentes consideraram que a gestão de topo se interessa pelos dados
referentes à monitorização do desempenho das equipas.

Respostas
Percentagem de Casos

N Percentagem
Desempenho de Projetos 126 70.8% 92.0%
Desempenho de Equipas 52 29.2% 38.0%
Total 178 100% 129.9%

Tabela 3.6: Comunicação dos dados resultantes da monitorização à gestão de topo
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3.5.7 Ferramentas

Relativamente à questão das ferramentas utilizadas no apoio à gestão de projetos, consideraram-
se 137 respostas válidas. A Figura 3.7 expõe os resultados obtidos.

Figura 3.7: Ferramentas utilizadas na gestão de projetos

Foi observável que em 39.7% dos casos, os utilizadores indicaram utilizar o MS Pro-
ject, em 34.6% o Jira Agile, em 16.2% o MS Excel, em 15.4% o Rally e em 64.7%
dos casos foram indicadas outras ferramentas. Houve uma grande dispersão ao nı́vel das
restantes ferramentas, incluı́das nesta última opção, tornando inexequı́vel o seu agrupa-
mento.

As Tabelas de referência cruzada 3.7 e 3.8 apresentam os casos em que foi possı́vel
extrair informação adicional das respostas dos inquiridos, nomeadamente quanto à ade-
quabilidade das ferramentas utilizadas para projetos ágeis e à hipótese da adoção de uma
nova ferramenta.

Ferramentas
Utilizadas Total

Rally Jira Project Excel Outra

Adequadas?
Não 0 0 6 1 3 7
Sim 8 19 10 2 18 31

Total 8 19 16 3 21 38

Tabela 3.7: Adequabilidade das ferramentas utilizadas para projetos ágeis

Ferramentas
Utilizadas Total

Rally Jira Project Excel Outra

Adoção?
Não 7 7 6 2 6 19
Sim 2 12 13 4 13 25

Total 9 19 19 6 19 44

Tabela 3.8: Adoção de nova ferramenta, por ferramenta utilizada

Ao nı́vel da adequabilidade, o Rally e o Jira Agile tiveram a maior taxa de aceitação
(100%). Convertendo o número de casos em percentagens, é possı́vel aferir que a taxa de
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adequabilidade do MS Project é de 62.5%, do Excel 66.7% e das restantes ferramentas,
de 85.7%.

Quanto à possibilidade de adotar uma nova ferramenta, dos casos em que a utilização
do Rally foi referida, em 22.2% é considerada esta adoção, 63.2% no caso do Jira Agile,
68.4% para o Project, 66.7% para o Excel e para as restantes, 68.4%. Globalmente, 56.8%
consideraram a adoção de uma nova ferramenta.

3.6 Discussão dos Resultados

Foi previamente apresentada a necessidade de avaliar a adaptação das práticas associadas
à monitorização do desempenho, na transição de projetos tradicionais para projetos ágeis,
conforme exposto na bibliografia analisada (vide Capı́tulo 2). Assim, seria fundamental
analisar as métricas utilizadas, por forma a averiguar a existência das limitações preditas,
que justificam a necessidade de métricas complementares.

Paralelamente às hipóteses estabelecidas, foi possı́vel observar uma grande hetero-
geneidade nas ferramentas utilizadas. Quanto à avaliação da sua compatibilidade com
projetos ágeis e da predisposição dos indivı́duos à adoção de uma nova ferramenta, a ele-
vada percentagem de casos onde estas respostas não foram concedidas, ou foram parciais,
contribuiu para o decréscimo da fiabilidade destes dados. Não obstante, os resultados in-
diciam a existência de espaço no mercado para um nova ferramenta. Ainda que na maioria
das respostas apuradas se considerem as ferramentas adequadas e existam casos em que
nenhuma opinião desfavorável foi indicada, em todas as opções consideradas existem su-
jeitos dispostos a adotar uma nova ferramenta. O Rally é a ferramenta que integra os casos
onde menos utilizadores considerariam adotar uma nova ferramenta (aproximadamente
22%). Contudo o valor global é substancialmente superior, sendo que aproximadamente
57% dos indivı́duos considerou a adoção de uma nova ferramenta.

Quanto às hipóteses previamente definidas e que se pretendiam testar, os resultados
conduziram a uma aceitação generalizada.

H1: Aceite. Existe uma alteração significativa na relevância atribuı́da às variáveis de
monitorização, entre projetos tradicionais e ágeis. No primeiro caso, orçamento
(custo) e prazo (tempo) dos projetos são as variáveis mais relevantes, enquanto nos
projetos ágeis, o desempenho da equipa assume a maior relevância.

Nesta transição para modelos ágeis é notória a oscilação nas variáveis de monitorização,
sobretudo na superioridade da relevância atribuı́da ao desempenho da equipa, em detri-
mento de custo e tempo dos projetos. Os resultados demonstram o aumento significativo
na relevância do desempenho da equipa nesta transição, que se estabelece como a opção
de maior valor global e o decréscimo significativo nas variáveis de monitorização do de-
sempenho de projetos correspondentes ao custo e tempo. É ainda observável uma menor
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relevância da monitorização do âmbito em projetos ágeis, sugerido pelo facto do Scrum
promover, por defeito, a sua constante inspeção e adaptação. A qualidade mantém o ele-
vado nı́vel de relevância, ligeiramente superior em projetos ágeis, confirmando-se como
um elemento preponderante para o sucesso de qualquer projeto.

H2: Aceite. Em projetos tradicionais, o EVM é o método de monitorização e avaliação
mais utilizado, enquanto o Sprint Burn-Down Chart e o Release Burn-Up Chart
assumem esta posição, em projetos ágeis.

Relativamente à monitorização e controlo do desempenho em projetos tradicionais, o
EVM é o método mais utilizado, sendo que 87% dos inquiridos utiliza, no mı́nimo, uma
das suas métricas. A monitorização das milestones também referida pela bibliografia,
surge em mais de metade dos casos analisados. Incluindo as respostas em que foi referida
a não monitorização, apenas 5.19% não incluı́am nenhuma das métricas referidas.

Quanto à monitorização de projetos ágeis e de acordo com o que seria expectável, o
Sprint Burn-Down Chart e o Release Burn-Up Chart, são as ferramentas preferenciais,
indicadas em 85.1% dos casos. Foi ainda verificável a presença do EVM Ágil em 23.5%
dos casos, o que reflete uma adoção considerável, mas que reforça a queda dos valores
tradicionais nesta transição. Nos casos em que foram especificadas outras opções, estas
corresponderam tipicamente a métricas de qualidade e satisfação. Verificou-se posterior-
mente que os indivı́duos que especificaram estas métricas foram os mesmos que indicaram
a utilização de métricas idênticas, entre projetos ágeis e tradicionais. Tipicamente, estas
métricas contemplam elementos que transcendem os modelos de desenvolvimento utili-
zados. A sua aplicabilidade torna-se transversal, com um esforço de adaptação mı́nimo.
Reconhecendo esta caracterı́stica, o presente estudo procurou focar métricas onde a com-
plexidade de adaptação fosse acrescida e a sua relevância fosse equitativa ou superior,
num contexto ágil.

Os resultados comprovaram a plena conformidade das práticas da indústria com os
dados bibliográficos analisados, ao nı́vel das métricas utilizadas em ambos os paradigmas.

H3: Aceite. No Scrum, o desempenho das equipas é maioritariamente medido através
da sua Velocidade.

No que refere à monitorização das equipas no Scrum e de acordo com o previsto, a Ve-
locidade constituiu-se como a métrica mais utilizada, seguida da Capacidade de Trabalho
e que integram, conjuntamente, 83.1% dos casos. Estas métricas medem a quantidade de
trabalho que uma equipa consegue realizar num determinado espaço de tempo, i.e. a sua
produtividade, idealmente medida em Story Points. A ampla adoção destas métricas cor-
robora a preponderância da produtividade das equipas no Scrum, em concordância com
a análise do exposta na Secção 2.3. Nos casos em que foi indicada a monitorização da
produtividade das equipas em projetos tradicionais, esta referia o uso de pontos de função
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e horas. Conforme exposto na Secção 2.3.3, este método não é adequado ao Scrum, sendo
que a sua utilização tem um impacto negativo no desempenho das equipas e dos projetos
[77, 19] e os dados empı́ricos obtidos corroboram esta desassociação.

A maior preponderância do desempenho das equipas num contexto ágil é reforçada
pelo facto de 44.8% dos inquiridos terem indicado não monitorizar o desempenho das
equipas em projetos tradicionais, contra apenas 7.2% em projetos ágeis.

H4: Aceite. Existe a necessidade de complementar as métricas ágeis utilizadas na
monitorização do desempenho das equipas Scrum, por forma a possibilitar a extração
de informação adicional.

Apesar de se verificar a adaptação da monitorização, consoante o método de desen-
volvimento, a conformidade absoluta com os resultados da análise bibliográfica denota a
existência das limitações antecipadas e da necessidade de adotar métricas complementa-
res.

Métricas como a Velocidade e a Capacidade das equipas baseiam-se em Story Points,
uma unidade de medição ágil que apesar dos benefı́cios que propicia, faz com que os va-
lores não sejam comparáveis entre equipas, o que dificulta a instauração de um espı́rito de
competitividade positivo e a identificação dos elementos crı́ticos de sucesso. Em adenda,
verifica-se uma discrepância considerável entre a comunicação dos dados de desempenho
dos projetos e equipas à gestão de topo, sendo o desempenho das equipas negligenciado na
maioria dos casos. Isto sugere a necessidade de adotar métricas que perspectivem também
os interesses da liderança, facultando-lhes informação útil. As métricas apresentadas na
Secção 2.3.7 propõem-se a mitigar estas limitações, possibilitando um planeamento mais
preciso, um processo de tomada de decisão devidamente informado e a condução das
equipas até um estado de hı́per-produtividade.

No próximo capı́tulo são avaliados os resultados potenciados pela solução proposta,
comparativamente à utilização de outras métricas. Para além de se procurar identificar
um eventual ganho de produtividade nas equipas, é ainda analisada a contribuição atual
do PMO e perspetivada a sua restruturação futura.



Capı́tulo 4

Métricas de Produtividade para
Equipas Scrum

Os resultados apresentados na Secção 3.5, expuseram uma ampla observância dos con-
ceitos retratados pela literatura analisada nas práticas da indústria. O desempenho das
equipas estabeleceu-se como o elemento mais relevante da monitorização em projetos
ágeis e a Velocidade como a métrica preferencial na sua medição. Isto credibilizou as
limitações previstas e a necessidade de supri-las, através da adoção de um conjunto com-
plementar de métricas e práticas, que visam a condução das equipas até elevados ı́ndices
de produtividade, conforme descrito por Jeff Sutherland e Scott Downey [19].

Pretende-se neste capı́tulo averiguar se as equipas que utilizam estas métricas conse-
guem um aumento de produtividade significativamente superior à das restantes e se este
aumento coincide com os valores registados pelos autores [19]. Objetiva-se ainda a com-
preensão das funções e da contribuição do PMO na monitorização destes projetos, por
forma a elucidar a sua compatibilidade com este ambiente ágil.

A metodologia descrita na Secção 4.1, enquadra estes elementos nas hipóteses que se
pretendem testar e detalha o procedimento estabelecido para obter os dados, incluindo os
métodos de recolha, técnicas de análise e questões de ética. Posteriormente são descritos
os resultados obtidos através da análise bibliográfica, inquéritos, entrevistas e é discutida
a aceitação das hipóteses previamente estipuladas.

4.1 Metodologia

Em concordância com a metodologia definida anteriormente (vide Secção 3.1), foram
combinadas abordagens qualitativas e quantitativas. Pretendiam-se analisar os dados ob-
tidos através de diferentes métodos de recolha, que correspondiam a propósitos distintos.
Em determinados casos requerer-se-ia uma análise interpretativa, enquanto noutros se-
ria desejável maior objetividade. Com base nestes parâmetros, optou-se por combinar as
abordagens supracitadas.

51
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4.2 Recolha de Dados

A recolha de dados realizada nesta fase suportou-se na análise bibliográfica (vide Capı́tulo
2), na realização de dois inquéritos e posteriormente, de seis entrevistas. Da análise bibli-
ográfica, revisitam-se as conclusões que suportaram as hipóteses estabelecidas. Quanto
aos inquéritos, identificam-se os seus objetivos, a estrutura definida para obter os dados
empı́ricos, a seleção das amostras e os testes preliminares efetuados. Relativamente às
entrevistas, indica-se o critério de seleção da subamostra, assim como os tópicos aborda-
dos.

4.2.1 Análise Bibliográfica

Também nesta fase a análise bibliográfica serviu para estabelecer fundamentos teóricos,
que possibilitassem entender o problema e edificar as hipóteses a testar. Estas hipóteses
representam um conjunto de conceitos e resultados, derivados da análise bibliográfica e
reforçados pela realização do inquérito anterior, contra os quais se pretendiam comparar
os dados empı́ricos, obtidos nos inquéritos e entrevistas apresentados no presente capı́tulo.

As conclusões relevantes para esta fase são sumariamente apresentadas nos seguintes
tópicos.

• O Scrum coloca um grande ênfase no papel da equipas e no seu desempenho.
Os resultados da análise bibliográfica foram corroborados pelos dados obtidos no
inquérito anterior (vide Secção 3.5), concedendo maior confiança de que o desem-
penho das equipas é efetivamente o elemento mais relevante na monitorização de
projetos ágeis e a Velocidade a métrica mais utilizada na sua medição.

• A Velocidade, assim como outras métricas e ferramentas ágeis, possuem algu-
mas limitações, apesar dos benefı́cios que conferem[19]. Jeff Sutherland e Scott
Downey formularam um conjunto de métricas e práticas que objetiva mitigar estas
restrições e elevar as equipas até um estado de hı́per-produtividade. Os resultados
avançados pelos autores demonstram que as equipas conseguem uma Velocidade
superior a 400% do valor inicial, ao fim do décimo Sprint [19].

• As métricas e sobretudo os KPIs, devem responder a um conjunto de caracterı́sticas
que garantem a sua adequabilidade e utilidade. Um dos princı́pios mais utilizados
para assegurar a relevância dos KPIs, associado à mnemónica SMART, indica que
estes devem ser especı́ficos, mensuráveis, atingı́veis, ambiciosos, realistas, orienta-
dos aos resultados e limitados no tempo [44].

• Diversos estudos corroboram o valor que o PMO poderá acrescentar ao nı́vel da
monitorização de projetos e da comunicação destes dados às partes interessadas
[33, 66, 2, 83]. A correta implementação do PMO poderá resultar na obtenção
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de diversos benefı́cios, incluindo o aumento da visibilidade e da produtividade das
equipas[54], que são fatores crı́ticos de sucesso no Scrum. Alguns estudos demons-
tram que na maioria dos casos os benefı́cios não são atingidos, dado que o PMO
desempenha um papel burocrático e contraproducente [56, 57, 25, 26]. Todavia,
verificou-se que esta entidade pode transitar com sucesso para o Scrum, mantendo
a sua preponderância, também, nas funções supraditas [10].

Com base nestas premissas, edificam-se as seguintes hipóteses, que se pretendem testar
contra os resultados apresentados subsequentemente neste capı́tulo:

H1: Os indivı́duos que utilizaram o conjunto de métricas apresentado (vide Secção
2.3.7), conseguiram um aumento de produtividade nas suas equipas significativa-
mente superior aos do grupo que utilizou outras métricas.

H2: As equipas que implementaram as métricas apresentadas atingiram um estado de
hı́per-produtividade, caracterizado por uma Velocidade superior a 400% do valor
inicial.

H3: As métricas apresentadas têm relevância suficiente para se constituı́rem como um
elemento crı́tico na monitorização da maioria dos projetos Scrum.

H4: O PMO exerce um impacto positivo na monitorização dos projetos e equipas Scrum,
estando a sua existência correlacionada com o elevado aumento de produtividade.

4.2.2 Inquéritos

Foram realizados dois inquéritos que segmentaram a amostra em dois grupos distintos,
consoante a sua interação prévia com as métricas apresentadas. Estes inquéritos obje-
tivaram a recolha de informação que permitisse avaliar as hipóteses estipuladas. Nas
próximas secções detalham-se os elementos que os compõem e justificam a sua realização.

Vantagens e Desvantagens

As vantagens e desvantagens compreendidas por este método mantêm-se, face ao que foi
exposto na realização do inquérito anterior (vide Secção 3.2.2). As principais vantagens
estão associadas ao volume de dados empı́ricos que este método possibilitou recolher,
sem custos consideráveis e de uma forma estruturada. Reincidentemente, a desvantagem
mais assinalável, relacionou-se com a incapacidade de compelir alguns dos inquiridos a
manterem-se focados no tema, sobretudo nas questões abertas.

Tipos de Questões

Em cada um dos inquéritos incluı́ram-se questões abertas, fechadas e mistas. Os critérios
da sua aplicabilidade mantiveram-se, conforme constante na Secção 3.2.2.
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Formato das Questões e das Respostas

Os inquéritos realizados nesta fase do estudo segmentaram a amostra em dois grupos dis-
tintos, A e B. O Inquérito A foi concebido para o grupo de indivı́duos que não tinham, à
data, utilizado as métricas apresentadas. Contrariamente, o Inquérito B visava contemplar
os casos em que esta utilização prévia não se verificava. A triagem foi realizada aquando
da apresentação das métricas aos indivı́duos, que selecionavam a hiperligação para o res-
petivo inquérito, consoante a condição respeitante à utilização prévia destas métricas.

As Tabelas 4.1 e 4.2 contêm as questões e o formato das respostas referentes ao
Inquérito A, enquanto as Tabelas 4.3 e 4.4 contêm esta informação, relativa ao Inquérito
B. Nas Tabelas 4.2 e 4.4, R representa o intervalo das possı́veis opções de resposta, para
cada uma das questões. Algumas das questões presentes nestas tabelas figuravam nos
inquéritos com maior detalhe, para assegurar que seriam compreendidas pelos inquiridos.
Os inquéritos originais encontram-se em anexo do presente documento (vide Apêndices
A.2 e A.3).

As questões referentes ao PMO, à relevância das métricas e ao aumento de produ-
tividade conseguido pelas equipas, foram endereçadas em ambos os inquéritos, já que
seria essencial para a avaliação das hipóteses a comparação destes resultados. Analo-
gamente, questões relativas ao tempo alocado à investigação, número de equipas Scrum
e comparabilidade das métricas, foram também incluı́das em ambos os inquéritos, para
contextualizar os dados obtidos e permitir identificar eventuais padrões.

Outras questões divergiram entre inquéritos, dadas as diferentes caracterı́sticas de
cada grupo. No caso do Grupo A, considerou-se relevante determinar a razão pela qual
as métricas ainda não haviam sido utilizadas e se seriam os Story Points a unidade de
medição preferencial para as estimativas, tendo sido esta última questão endereçada con-
juntamente com outros fatores, no Inquérito B. Foi ainda agregado um pequeno número
de questões que possibilitassem uma análise preliminar das métricas utilizadas pelos in-
divı́duos do Grupo A, caso estes conseguissem um aumento de produtividade superior aos
indivı́duos do Grupo B.

No Inquérito B, procurou-se verificar a completude das implementações, por forma a
identificar uma eventual correlação com a Velocidade atingida. Os sujeitos foram ainda
questionados quanto à existência de outras métricas que possibilitassem às equipas me-
lhorar o seu desempenho. A primeira questão deste inquérito tinha como objetivo aferir a
abrangência do Scrum, fora da área das tecnologias da informação.
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No Questão Tipo
A1 Já conhecia as métricas apresentadas? Irá utilizá-las futuramente? Mista
A2 Aloca o seu tempo à pesquisa de novas métricas e práticas? Mista

A3
Existe algum PMO na sua organização?
Que papel desempenha na monitorização de projetos ágeis? Mista

A4 Que unidade de medida utiliza para estimar os requisitos? Mista
A5 Quantas equipas Scrum existem na sua organização? Fechada

A6
A comparabilidade destas métricas, entre equipas, poderá
contribuir para a obtenção de melhores resultados? Mista

A7
Acredita que as métricas apresentadas têm relevância suficiente
para se constituı́rem como um elemento crı́tico na monitorização
da maioria dos projetos Scrum?

Mista

A8
Assumindo a produtividade inicial da sua equipa como sendo
100% (medida pelo valor da sua Velocidade), de que forma se
estabeleceu este valor ao fim de 10 Sprints?

Mista

A9

Especifique, quanto às métricas que utiliza para monitorizar a
produtividade das equipas: Nome? A que questões responde?
A quem interessa? Porque é relevante? Fontes dos dados?
Como é medida? Qual a sua dimensão? Qual a meta desejável?
Questões que levanta? Que ações despoleta?

Aberta

A10
Indique o seu endereço de correio eletrónico, se estiver disponı́vel
para ser contactado posteriormente Aberta

Tabela 4.1: Questões do Inquérito A

No Formato da Resposta

A1

Escolha múltipla sem escala. Resposta única.
R = [Não conhecia, mas considero utilizar; Não conhecia, nem considero
utilizar; Já conhecia e considero utilizar; Já conhecia, mas não considero
utilizar; Outra(Especifique)]

A2
Escolha múltipla sem escala. Resposta única.
R = [Não; Sim, proativamente; Sim, Reativamente; Outra(Especificar)]

A3 Escolha Múltipla. Resposta única. R = [Sim(Especifique), Não, Não Sei]

A4
Escolha múltipla sem escala. Resposta única.
R = [Story Points, Horas, Ambos, Outro(Especifique)]

A5 Escolha múltipla com escala; Resposta única; R = [1, 1-5, 5-10, >10 ]
A6 Escolha binária. Resposta única. R = [Sim, Não(Porquê?)]
A7 Escolha binária. Resposta única. R = [Sim, Não(Porquê?)]

A8
Escolha múltipla com escala; Resposta única;
R = [<100%, 100%-200%, 200%-400%, >400%, Outro(Comentário)]

A9 Texto Livre
A10 Texto Livre

Tabela 4.2: Formato das respostas às questões do Inquérito A
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No Questão Tipo
B1 Qual a área de negócio da sua organização? Mista
B2 Relativamente às métricas e práticas apresentadas, implementou: Mista

B3
Conhece outro conjunto de métricas que consiga conduzir
as equipas a melhores ı́ndices de produtividade? Mista

B4 Aloca o seu tempo à pesquisa de novas métricas e práticas? Mista
B5 Quantas equipas Scrum existem na sua organização? Fechada

B6
Assumindo a produtividade inicial da sua equipa como sendo
100% (medida pelo valor da sua velocidade), de que forma se
estabeleceu este valor, ao fim de 10 Sprints?

Mista

B7
A comparabilidade destas métricas, entre equipas, contribuiu para
a obtenção de melhores resultados? Mista

B8
Acredita que as métricas apresentadas têm relevância suficiente
para se constituı́rem como um elemento crı́tico na monitorização
da maioria dos projetos Scrum?

Mista

B9
Existe algum PMO na sua organização?
Que papel desempenha na monitorização de projetos ágeis? Mista

B10
Indique o seu endereço de correio eletrónico, se estiver disponı́vel
para ser contactado posteriormente Aberta

Tabela 4.3: Questões do Inquérito B

No Formato da Resposta
B1 Escolha binária. Resposta única. R = [IT; Outro(Especifique)]

B2
Escolha múltipla sem escala.Resposta única. R = [Todas as métricas e práticas;
Apenas as métricas; Métricas e práticas, Parcialmente ;Outro(Especifique)]

B3 Escolha binária. Resposta única. R = [Sim(Especifique as métricas), Não]

B4
Escolha múltipla sem escala. Resposta única.
R = [Não; Sim, proativamente; Sim, Reativamente; Outra(Especificar)]

B5 Escolha múltipla com escala; Resposta única; R = [1, 1-5, 5-10, >10 ]

B6
Escolha múltipla com escala; Resposta única;
R = [<100%, 100%-200%, 200%-400%, >400%, Outro(Comentário)]

B7 Escolha binária. Resposta única. R = [Sim, Não(Porquê?)]
B8 Escolha binária. Resposta única. R = [Sim, Não(Porquê?)]
B9 Escolha Múltipla. Resposta única. R = [Sim(Especifique), Não, Não Sei]
B10 Texto Livre

Tabela 4.4: Formato das respostas às questões do Inquérito B
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Seleção da Amostra

A população da qual se pretendia estratificar a amostra, diferia da que foi considerada no
inquérito anterior, uma vez que nesta fase a experiência em gestão de projetos tradicionais
não seria um requisito necessário. Assim, procedeu-se novamente a uma amostragem por
escolha racional, onde foram selecionados os indivı́duos com experiência profissional em
projetos Scrum, particularmente como Scrum Masters, ou Mentores Scrum e que fossem
certificados nas suas funções (CSM ou CSC).

Teste Preliminar

Aos primeiros dez inquiridos, foi requisitada a partilha de sugestões que permitissem
melhorar a qualidade dos inquéritos. Como resultado dos testes preliminares, foram efe-
tuadas alterações menores ao nı́vel estrutural das questões, para lhes conferir maior com-
preensibilidade. Foram ainda adicionadas opções de resposta, para minimizar o esforço
dos respondentes e facilitar a análise dos dados.

4.2.3 Entrevistas

Complementaram-se os métodos de recolha descritos com a realização de entrevistas a
uma subamostra da população, com o objetivo de clarificar os dados obtidos e coligir
informação adicional, que reforçasse a confiança na avaliação das hipóteses.

Uma das grandes vantagens comparativamente aos inquéritos, foi a maior facilidade
em manter os indivı́duos dentro do tema pretendido, o que possibilitou obter exatamente
a informação pretendida. Optou-se pela condução de entrevistas semiestruturadas, onde
foram predefinidos os tópicos e as questões fundamentais a abranger, para cada um dos
grupos da subamostra. Estes tópicos foram abordados com alguma flexibilidade, confe-
rindo maior fluidez às entrevistas realizadas. As desvantagens identificadas neste método
relacionaram-se com o tempo dispendido, tanto na preparação, como no agendamento,
condução e análise das entrevistas. Por este motivo apenas foi possı́vel abranger uma
pequena parcela da amostra inicialmente inquirida.

As entrevistas foram realizadas via Skype, gravadas e posteriormente transcritas, para
facilitar a sua análise. Os entrevistados foram previamente informados da gravação da
entrevista.

Seleção da Subamostra

O perfil da subamostra selecionada foi definido de forma a possibilitar o entendimento
das razões subjacentes aos resultados obtidos. Esta estratificação da amostra consistiu na
sua divisão por grupos (A e B) e dentro de cada grupo, tentaram-se abranger os diferentes
perfis no aumento de produtividade conseguido. Como o cumprimento destes parâmetros
estava dependente da aceitação e disponibilidade dos indivı́duos, nos casos em que não
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houve consentimento, procuraram-se definir alternativas que não prejudicassem a com-
preensão do problema.

Tópicos Abordados

Os tópicos e as questões que integraram cada entrevista, objetivaram fundamentalmente a
recolha de mais informação contextual, a clarificação dos resultados previamente obtidos
e a análise de outras questões, derivadas desses resultados.

Relativamente ao primeiro tópico, pretendiam-se determinar aspetos como a dimensão
da organização, das equipas, o tempo decorrido desde a adoção do Scrum e averiguar
em maior detalhe as funções dos entrevistados. Pretendia-se assim descortinar eventu-
ais correlações entre estes elementos e os resultados de produtividade alcançados. As
questões dos inquéritos que se pretendiam revisitar, relacionavam-se essencialmente com
a contribuição do PMO neste contexto e da relevância das métricas apresentadas, não só
no aumento da produtividade das equipas, como na melhoria do processo de planeamento
e de tomada de decisão. A análise destas respostas, evidenciou a premência de informação
adicional, relativa ao processo de definição, aplicação das métricas, recolha de dados e à
conformidade das implementações do Scrum, que fortalecesse a compreensão dos resul-
tados obtidos.

4.3 Análise de Dados

A análise dos dados suportou-se na utilização da ferramenta da IBM, SPSS Statistics [35].
As técnicas de análise estatı́stica utilizadas são especificadas individualmente para cada
questão, conjuntamente com a apresentação dos resultados.

4.4 Ética

Por forma a evitar quaisquer efeitos negativos, foi respeitado o direito à privacidade ou
não-participação, ao anonimato e à confidencialidade.

4.5 Apresentação dos Resultados

A apresentação dos resultados está organizada em 4 partes: A primeira e a segunda re-
ferem à apresentação dos resultados dos Inquéritos A e B, respetivamente. Posterior-
mente são comparados os resultados obtidos pelos Grupos A e B e são apresentadas as
correlações testadas. Finalmente, sumarizam-se as entrevistas realizadas, destacando os
tópicos de interesse.
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4.5.1 Inquérito A

Responderam um total de 58 indivı́duos a este questionário. As próximas secções apre-
sentam os resultados relativos a cada questão.

Utilização das Métricas Apresentadas

Foram consideradas nesta questão 57 respostas válidas, sendo que o restante caso está
associado à ausência de resposta. A Figura 4.1 apresenta os resultados quanto ao co-
nhecimento e utilização prévia destas métricas, assim como as perspetivas quanto à sua
utilização futura.

Figura 4.1: Considerações dos utilizadores quanto às métricas apresentadas

Na opção mais assinalada, por 42.1% dos indivı́duos, estes indicaram não conhecer
as métricas, mas manifestaram interesse em utilizá-las futuramente. Apenas 7% não co-
nheciam nem consideraram a sua utilização futura. Dos restantes, 17.5% já conheciam
e consideraram utilizá-las, enquanto 14% já conheciam e indicaram não considerar a sua
futura adoção. Houveram ainda 10.5% que afirmaram utilizar algumas das métricas. Esta
opção foi estratificada dos casos em que os inquiridos especificaram outra resposta e con-
sideraram, maioritariamente, a utilização da Velocidade e Capacidade de Trabalho das
equipas. Os restantes 8.8% especificaram comentários que não puderam ser mapeados a
nenhuma destas opções prévias.

Globalmente, apenas 21% dos inquiridos não considerou a utilização futura destas
métricas.

Investigação

A Tabela 4.5 apresenta a alocação do tempo dos inquiridos à investigação de novas
métricas e práticas de monitorização.

Os resultados demonstram que 91.4% dos inquiridos alocam tempo a esta atividade.
Dentro destes casos, 58.6% reiteraram fazê-lo proativamente, antecipando necessidades
pronunciadas e o aparecimento de problemas, enquanto os restantes 32.8% fazem-no ape-
nas quando é identificada essa necessidade. Somente 8.6% dos indivı́duos negaram alocar
tempo a esta pesquisa.
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Resposta Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa
Sim, proativamente 34 58.6% 58.6%
Sim, reativamente 19 32.8% 91.4%
Não 5 8.6% 100%

Tabela 4.5: Alocação de tempo à investigação (Inquérito A)

Project Management Office

Relativamente à existência de PMOs nas organizações, a Figura 4.2 apresenta, sumaria-
mente, os dados recolhidos.

Figura 4.2: Existência de PMOs nas organizações (Inquérito A)

Dos 36.2% que responderam afirmativamente quanto à existência de um PMO, 27.6%
indicaram que estes são responsáveis por alguma das funções correspondentes à definição
das métricas, recolha e análise das medições, ou comunicação dos dados. Os restantes
8.6% correspondiam a outro tipo de funções, como garantir o cumprimento de normas e
boas práticas. Nenhum dos inquiridos indicou não ter conhecimento sobre a existência
desta entidade na sua organização. A maioria, composta por 63.8% dos inquiridos, negou
a existência de qualquer PMO.

Estimativas

As unidades de medida utilizadas no processo de estimativa pelos inquiridos, são apre-
sentadas pela Figura 4.3.

Figura 4.3: Unidades de medida utilizadas nas estimativas Scrum
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É possı́vel constatar que a maioria, composta por 67.2% dos inquiridos, utiliza so-
mente Story Points nas suas estimativas. Dos restantes, 25.9% utilizam horas, 3.4% con-
jugam as duas abordagens e os 3.4% remanescentes especificaram outra resposta.

Número de Equipas Scrum

O número de equipas Scrum existentes nas organizações dos respondentes pode ser ob-
servado na Figura 4.4.

Figura 4.4: Número de equipas Scrum nas organizações (Inquérito A)

Detalhando os valores compreendidos nesta figura, constata-se que 38.2% dos in-
divı́duos confirmaram a existência de mais de 10 equipas Scrum na sua organização,
16.4% indicaram existir entre 5 a 10 equipas, 21.8% entre 1 a 5 equipas e 23.6% ape-
nas 1 equipa.

Comparabilidade

Relativamente à questão dos benefı́cios que podem advir da adoção de métricas que per-
mitam comparar informação entre as equipas, foram consideradas 57 respostas válidas.

Figura 4.5: Benefı́cios na utilização de métricas que permitam a comparação de
informação entre equipas (Inquérito A)

Os resultados visı́veis na Figura 4.5, revelam que 49.1% dos indivı́duos consideraram
a comparabilidade como um importante catalisador do desempenho. De forma diver-
gente, 50.9% indicaram que não terá um impacto positivo nos resultados. Ao examinar
estas refutações, foi possı́vel verificar que a diferença entre cada projeto e equipa, assim
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como a opinião de que um clima de competitividade terá um impacto negativo nos resul-
tados, compõem os argumentos contrários aos potenciais benefı́cios que poderão advir da
comparação de informação entre as equipas.

Relevância das Métricas Apresentadas

A Figura 4.6 apresenta os dados referentes à questão que visava corroborar a relevância da
produtividade das equipas e a elegibilidade das métricas apresentadas como componentes
crı́ticos para a monitorização e o sucesso da maioria dos projetos Scrum.

Figura 4.6: Monitorização das métricas apresentadas como fator crı́tico para o sucesso da
maioria dos projetos Scrum (Inquérito A)

A maioria, constituı́da por 66.7% dos inquiridos, confirmou a relevância da produtivi-
dade das equipas e das métricas apresentadas. Apenas 33.3% dos indivı́duos contestaram
esta hipótese. Quanto a estas respostas negativas, 28.1% justificaram-nas com a atribuição
de maior relevância a métricas de qualidade e / ou satisfação, enquanto 5.2% especifica-
ram outras razões.

Relevância das Métricas Utilizadas

Esta questão subdividia-se em múltiplas pequenas questões, que visavam aferir o propósito
e a relevância das métricas utilizadas pelos inquiridos. Foram consideradas 21 respostas
válidas. O objetivo desta questão era possibilitar uma análise preliminar às métricas uti-
lizadas pelos sujeitos do Grupo A, caso estes obtivessem resultados superiores aos do
Grupo B.

Apesar de não ser exposta uma análise minuciosa às respostas obtidas, foi possı́vel
aferir que a Velocidade e a Capacidade das equipas se confirmaram como as métricas
mais utilizadas. Quanto à frequência das respostas, no primeiro caso e conforme consta
na Tabela 4.6, observou-se que apenas 42.9% dos indivı́duos responderam a todas as
questões respeitantes às métricas / KPIs utilizadas. No segundo caso, dos 12 sujeitos
apenas 5 (41.7%) responderam a todas as questões. No terceiro caso, dos 5 indivı́duos
que responderam, apenas 1 (20%) completou todas as questões e finalmente, houveram
2 inquiridos que indicaram uma quarta métrica, sendo que nenhum destes respondeu a
todas as questões.
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Questão Frequência Percentagem
Denominação da Métrica 21 100%
Questão que é Respondida? 16 76.1%
Quem Pergunta? 16 76.2%
Relevância dos Dados? 14 66.7%
Origem dos Dados? 15 71.4%
Como é Medida? 15 71.4%
Dimensão? 14 66.7%
Meta? 11 52.4%
Questões que Levanta? 9 42.9%
Ações Despoletadas 11 52.4%

Tabela 4.6: Respostas dos inquiridos a questões referentes às métricas utilizadas

Evolução da Produtividade

A Figura 4.7 apresenta a evolução da produtividade das equipas do Grupo A, ao fim de
10 Sprints, face ao seu registo inicial. Foi contabilizado um total de 57 respostas válidas
a esta questão.

Figura 4.7: Evolução da Velocidade das equipas face ao valor inicial (Inquérito A)

Os resultados mostram que a maioria, composta por 43.9% das equipas, não sabe a
sua velocidade, 40.4% indicaram um valor entre 100% e 200%, ou seja, até ao dobro do
valor inicial e 14.0% das equipas decresceram a sua Velocidade face a esse valor, ao fim
de 10 Sprints. Houve ainda uma resposta que não foi mapeada em nenhuma das opções
anteriores.

4.5.2 Inquérito B

Responderam a este inquérito 77 indivı́duos. As próximas secções apresentam os resulta-
dos, para cada questão.

Área de Negócio

No que refere à área de negócio das organizações, os resultados demonstraram que nem
todas são da área das tecnologias da informação. Apesar de 74% das organizações per-
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tencerem a esta área, 26% são de áreas diferentes. Dentro deste segmento incluem-se
organizações na área da saúde, banca, seguros, governamentais, entre outras.

Investigação

A Tabela 4.7 apresenta a alocação do tempo à investigação de novas métricas e práticas,
conforme mencionado pelos inquiridos. Foi considerado um total de 76 respostas válidas
a esta questão.

Resposta Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa
Sim, proativamente 48 63.2% 63.2%
Sim, reativamente 23 30.3% 93.5%
Não 5 6.5% 100%

Tabela 4.7: Alocação de tempo à investigação (Inquérito B)

Os resultados demonstram que 93.5% dos inquiridos aloca tempo à referida pesquisa.
Destes, 63.2% indicaram efetuar esta investigação de forma proativa, antecipando pro-
blemas e procurando efetivar um ciclo de melhoria contı́nuo. Os remanescentes 30.3%
que indicaram uma resposta afirmativa, dizem respeito aos indivı́duos que efetuam esta
pesquisa apenas quando é explicitamente identificada essa necessidade. Somente 6.5%
dos indivı́duos indicaram não dispender tempo nesta atividade.

Project Management Office

A Figura 4.8 exibe os resultados referentes à existência de PMOs nas organizações, con-
forme indicado pelos indivı́duos do Grupo B.

Figura 4.8: Existência de PMOs nas organizações (Inquérito B)

Nesta questão, 62.3% dos respondentes indicaram não existir qualquer PMO nas suas
organizações. Contrariamente, 37.7% do indivı́duos confirmaram a sua existência. Re-
lativamente às funções desempenhadas pelos PMOs abrangidos pelas 37.7% respostas
afirmativas, 13.8% referiram PMOs responsáveis pelo processo de definição e aplicação
das métricas e a sua comunicação, enquanto 17.2% indicaram estas mesmas funções, mas
apenas numa vertente de suporte ao Scrum Master, não exercendo qualquer tipo de con-
trolo. Os restantes 6.7% indicaram outras funções.
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Número de Equipas Scrum

Na Figura 4.9 é apresentado o número de equipas Scrum existentes nas organizações, de
acordo com os comentários dos indivı́duos pertencentes ao Grupo B.

Figura 4.9: Número de equipas Scrum nas organizações (Inquérito B)

Os dados revelaram que 44.7% dos inquiridos têm mais de 10 equipas Scrum nas suas
organizações, 15.8% indicaram a existência de 5 a 10 equipas, 32.9% entre 1 a 5 equipas,
enquanto os restantes 6.6% indicaram apenas 1 equipa.

Tipo de Implementação

Para além das métricas, os autores propõem um conjunto de práticas complementares,
que ajudam a assegurar os resultados desejáveis. A Figura 4.10 apresenta os elementos
compreendidos nas implementações comunicadas pelos inquiridos.

Figura 4.10: Implementação do conjunto de métricas e práticas apresentado

De acordo com os resultados obtidos, 68.8% dos indivı́duos implementaram as métricas
e práticas na sua totalidade, 15.6% adotaram somente o conjunto de métricas e 11.7% dos
sujeitos implementaram métricas e práticas, mas apenas parcialmente. Os restantes 3.9%
correspondem a respostas que não puderam ser mapeadas em nenhuma das opções ante-
riores.

Comparabilidade

A Figura 4.11 exibe as respostas dos indivı́duos do Grupo B, quando inquiridos sobre a
comparabilidade das métricas, nomeadamente se tinha esta caracterı́stica contribuı́do para
o aumento do desempenho das equipas.
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Figura 4.11: Benefı́cios na utilização de métricas que permitam a comparação de
informação entre equipas (Inquérito B)

Os resultados revelaram que 42.9% dos indivı́duos compreenderam e conseguiram ex-
trair os benefı́cios associados à adoção de métricas que permitam comparar informação
entre equipas. Todavia, a maioria composta por 57.1% dos respondentes, comunica-
ram uma opinião contrária, indicando que esta caracterı́stica não foi utilizada, ou não
teve o impacto desejável. Ao examinar as respostas negativas, foi possı́vel constatar a
semelhança com os motivos apresentados pelos indivı́duos do Grupo A. As diferenças
entre equipas, projetos e o impacto negativo da instauração de um clima de competitivi-
dade, reiteram-se como os principais argumentos refutativos.

Outras Métricas

Quanto ao conhecimento de outras métricas que possibilitem às equipas compreender e
melhorar a sua produtividade, contemplou-se um total de 76 respostas válidas. Percentu-
almente, 57.9% dos indivı́duos indicou não ter conhecimento de outras métricas, enquanto
os restantes 42.1% indicaram conhecer. Destas respostas afirmativas, 10.5% especifica-
ram métricas de qualidade e 17.1% apresentaram métricas de satisfação da equipa e dos
clientes. Os 14.5% remanescentes não especificaram a sua resposta.

Relevância das Métricas Apresentadas

A Figura 4.12 apresenta as respostas dos inquiridos, quanto à elegibilidade das métricas
apresentadas como componentes crı́ticos para a monitorização e o sucesso da maioria dos
projetos Scrum.

Nesta questão, 79.2% dos indivı́duos concordaram com a criticidade das métricas para
o sucesso da maioria dos projetos Scrum, contra apenas 20.8%, que tiveram uma opinião
contrária. Ao analisar as respostas desfavoráveis, foi possı́vel observar que dos 20.8%,
13% concordavam com a premissa inicial, acrescentando apenas algumas restrições. Das
restantes, 2.6% apontaram uma maior relevância a métricas de satisfação e 5.2% indica-
ram outros comentários.
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Figura 4.12: Monitorização das métricas apresentadas como fator crı́tico para aumentar o
sucesso da maioria dos projetos Scrum (Inquérito B)

Evolução da Produtividade

A Figura 4.13 apresenta a evolução da Velocidade das equipas do Grupo B, ao fim de 10
Sprints, face ao seu valor inicial.

Figura 4.13: Evolução da Velocidade das equipas (Inquérito B)

Os resultados demonstram que a maioria, composta por 35.1% dos inquiridos, indica-
ram uma Velocidade entre 200% e 400% do valor inicial (entre o dobro e o quádruplo),
33.8% entre 100% e 200%, 15.6% não souberam especificar este valor, 7.8% indicaram
um decréscimo na Velocidade e 3.9% especificaram outras respostas. Os melhores resul-
tados, onde as equipas conseguiram uma Velocidade superior a 400%, foram conseguidos
pelos 3.9% remanescentes.

4.5.3 Comparação de Resultados e Correlações

Depois de expostos os resultados referentes às questões de cada um dos inquéritos, segue-
se a comparação dos resultados obtidos por ambos os grupos, assim como a averiguação
da correlação entre algumas das variáveis.

Aumento da Velocidade das Equipas (A versus B)

Os resultados obtidos pelos Grupos A e B, de acordo com o que foi evidenciado nas
Secções 4.5.1 e 4.5.2, tornaram visı́veis algumas discrepâncias. Na comparação da evolução
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da Velocidade entre os grupos, foram apenas consideradas as respostas onde foi especifi-
cado um intervalo, correspondente a esta evolução (1-“Menos de 100%”, 2-“Entre 100%
e 200%”, 3-“Entre 200% e 400%”, 4-“Mais de 400%”). Assim, foram contempladas 31
respostas no Grupo A e 62 no Grupo B.

A Tabela 4.8 apresenta os dados relativos à moda, mı́nimos, máximos e segmenta os
resultados pelos respetivos percentis, para ambos os grupos.

Grupo A Grupo B
Mı́nimo Menos de 100% Menos de 100%
Máximo Entre 100% e 200% Mais de 400%
Moda Entre 100% e 200% Entre 200% e 400%

Percentis
25 Menos de 100% Entre 100% e 200%
50 Entre 100% e 200% Entre 100% e 200%
75 Entre 100% e 200% Entre 200% e 400%

Tabela 4.8: Estatı́sticas da Velocidade atingida pelo Grupo A e pelo Grupo B

Foi realizado o teste não-paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney, para verificar a
existência de um eventual ganho significativo de produtividade, entre os grupos. Este
teste comprovou que o Grupo B conseguiu melhores resultados, comparativamente ao
Grupo A. Esta diferença foi estatisticamente significativa, levando à rejeição da hipótese
nula H0 : F (X1) = F (X2). Foram consideradas 93 respostas válidas e um nı́vel de
significância α = 0.05. A média das ordens (ou a média dos postos) e a soma das ordens
foram de 30.87 e 957.00, respetivamente, para o Grupo A e 55.06 e 3414.00 para o Grupo
B. Na Figura 4.14 é visı́vel a distribuição da médias das ordens, referentes a cada um
destes grupos. Nas estatı́sticas do teste obtiveram-se U = 461,W = 957, Z = −4.484 e
p < 0.0001.

Figura 4.14: Teste U de Mann-Whittney de Amostras Independentes - Evolução da Velo-
cidade das equipas do Grupo A versus Grupo B
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Correlação entre Project Management Office e Aumento da Velocidade

Para identificar uma eventual correlação entre a existência de um PMO e o maior aumento
na Velocidade das equipas, compararam-se um total de 124 respostas de ambos os grupos,
assinalando em cada, a existência ou inexistência de um PMO e de um valor na Velocidade
superior a 200%. A Tabela 4.9 de referência cruzada, apresenta a contagem obtida para
cada categoria, de cada variável, assim como a contagem esperada, caso não existisse
qualquer correlação.

Existe um PMO na sua Organização?
Não Sim Total

Aumento
Superior
a 200%?

Não Contagem 60 34 94
Contagem Esperada 59.9 34.1 94.0

Sim Contagem 19 11 30
Contagem Esperada 19.1 10.9 30.0

Total
Contagem 79 45 124
Contagem Esperada 79.0 45.0 124.0

Tabela 4.9: Existência de PMO por Velocidade superior a 200%

Os resultados provaram-se estatisticamente válidos, já que em 0% das células da Ta-
bela 4.9 era esperada uma contagem inferior a 5. O teste de Qui quadrado (χ2) comprovou
que apesar da diferença, observável também pela Figura 4.15, esta não seria significativa
χ2(1 df,N = 124) = 0.002, p = 0.961, rejeitando assim qualquer correlação entre a
existência do PMO e da Velocidade superior a 200%.

Figura 4.15: Existência de PMO por valor da Velocidade superior a 200%

Adicionalmente, todos os indivı́duos que conseguiram atingir uma Velocidade supe-
rior a 400% indicaram não ter nenhum PMO estabelecido na sua organização.

Correlação entre Project Management Office e Tipo de Implementação

Para identificar uma potencial correlação entre a existência de um PMO e a completude na
implementação das métricas e práticas apresentadas, foram analisadas 74 respostas, todas
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referentes ao Inquérito B. Neste caso concreto só se poderiam abranger estes indivı́duos,
sendo que apenas estes haviam utilizado o referido conjunto de métricas. Objetivando a
verificação da influência do PMO na aplicação das práticas recomendadas, materializada
neste caso pela completude da implementação, conforme recomendado pelos autores,
verificou-se para cada resposta, a existência ou inexistência do PMO, face ao tipo de
implementação (completa, ou parcial). A Tabela 4.10 apresenta a contagem obtida para
cada categoria, de cada variável, assim como a contagem esperada, caso não existisse
qualquer correlação entre estas.

Tipo de Implementação
Parcial Completa Total

Existe um PMO na
sua Organização?

Não Contagem 14 34 48
Contagem Esperada 13.6 34.4 48

Sim Contagem 7 19 26
Contagem Esperada 7.3 18.6 26

Total
Contagem 21 53 74
Contagem Esperada 21 53 74

Tabela 4.10: Existência de PMO por tipo de implementação

Os resultados obtidos são estatisticamente válidos, já que em 0% das células da Tabela
4.10 era esperada uma contagem inferior a 5. Foi possı́vel conferir que apesar da diferença
existente, que pode também ser constatada pelos dados apresentados na Figura 4.16, esta
não é significativa χ2(1df,N = 74) = 0.42, p = 0.838, não existindo portanto uma
correlação entre a existência do PMO e a completude das implementações.

Figura 4.16: Existência de PMO por tipo de implementação (completa ou parcial)

Correlação entre Tipo de Implementação e Aumento da Velocidade

Tendo como objetivo observar uma eventual correlação entre a completude da implementação
das métricas e práticas apresentadas e do aumento da Velocidade, analisaram-se um total
de 66 respostas, todas referentes ao Inquérito B. Foi assinalada para cada uma das respos-
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tas, a verificação, ou não, de uma Velocidade superior a 200% e o tipo de implementação
(completa, ou parcial).

A Tabela 4.11 apresenta a contagem obtida para cada categoria, de cada uma des-
tas variáveis, assim como a contagem esperada, caso não existisse entre si qualquer
correlação.

Tipo de Implementação
Parcial Completa Total

Aumento
Superior
a 200%?

Não Contagem 18 18 36
Contagem Esperada 9.8 26.2 36.0

Sim Contagem 0 30 30
Contagem Esperada 8.2 21.8 30.0

Total
Contagem 18 48 66
Contagem Esperada 18.0 48.0 66.0

Tabela 4.11: Velocidade superior a 200% por tipo de implementação

Os resultados obtidos, constituem-se como estatisticamente válidos, já que em 0% das
células da Tabela 4.11 era esperada uma contagem inferior a 5. Os resultados do teste,
parcialmente visı́veis na Figura 4.17, confirmaram que o tipo de implementação está cor-
relacionado com o aumento da Velocidade conseguido χ2(1 df,N = 66) = 20.625, p <

0.0001. O coeficiente de Phi Φ = 0.559 indica uma forte correlação entre implementações
completas e uma Velocidade superior a 200%.

Figura 4.17: Velocidade superior a 200% por tipo de implementação

Foi possı́vel constatar pelos dados obtidos que em todos os casos em que foi atingida
uma Velocidade superior a 200% (subsumindo logicamente os casos onde o valor foi
superior a 400%), se verificou uma implementação completa de métricas e práticas.

4.5.4 Entrevistas

Depois de uma análise preliminar aos dados obtidos nos dois inquéritos anteriores, foram
efetuadas entrevistas a uma subamostra desses grupos, por forma a clarificar os resultados
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e reforçar a confiança nas avaliações das hipóteses. Nas próximas secções são exibidos
os excertos das entrevistas considerados mais relevantes para os tópicos que se preten-
diam abordar. Todos as transcrições foram submetidas a uma tradução para português (de
Portugal).

Participantes

Foram entrevistados seis indivı́duos, com uma distribuição equitativa entre os grupos,
nomeadamente com três participantes do Grupo A e três do Grupo B.

A Tabela 4.12 apresenta alguma informação já facultada previamente pelos indivı́duos,
mas que seria relevante expôr individualmente, para contextualizar as respostas subse-
quentes e facilitar a análise dos resultados. Na coluna “ID” é atribuı́do um conjunto de
caracteres identificativos a cada um dos entrevistados que será posteriormente utilizado
na apresentação dos resultados.

ID Grupo Paı́s Função Implementação de
Métricas e Práticas

Velocidade
Atingida

A1 A Brasil Scrum Master N/A 100%-200%
A2 A Polónia Scrum Master N/A 100%-200%
A3 A Brasil CEO / Scrum Master N/A N/A
B1 B Alemanha Scrum Master Parcial 100%-200%
B2 B EUA Scrum Master Completa 200%-400%
B3 B Espanha Scrum Master Completa 200%-400%

Tabela 4.12: Informação dos sujeitos entrevistados

A Organização e o Scrum

Foi requerida informação a todos os entrevistados que permitisse compreender a dimensão
da organização, das equipas e o tempo decorrido desde a implementação do Scrum. A
Tabela 4.13 sumariza estes dados.

ID Número
Funcionários

Número
Equipas

Elementos
por Equipa

Equipas
Estáveis?

Tempo
Scrum

A1 200 9 5 Não 1 Ano
A2 10000 N/S 10 Não 1 Ano
A3 20 1 9 Sim 6 Meses
B1 6000 N/S 9 Não 2 Anos
B2 200 11 8-9 Sim 2 Anos
B3 185 7 4-5 Sim 2 Anos

Tabela 4.13: Informação das organizações e implementações Scrum

É notória a diferença entre a dimensão das organizações, que vão desde os 20 até aos
10000 funcionários, das equipas e do tempo de utilização desta framework. Verifica-se
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ainda que apenas 50% dos entrevistados indicaram existir estabilidade nas suas equipas,
ao nı́vel da continuidade dos seus elementos e que em 50% dos casos o Scrum foi imple-
mentado há um ano, ou menos.

Métricas e Resultados

Foi solicitado aos entrevistados que detalhassem a evolução da Velocidade das suas equi-
pas, ao fim de 10 Sprints. Através das respostas foi possı́vel verificar o impacto nega-
tivo que a instabilidade e a constituição incorreta das equipas exerce sobre os resultados
alcançados:

(A1) “Desde o inı́cio, 140% da produtividade inicial, ou seja, um ganho de 40%. Existe
muita gente jovem e no primeiro emprego. É um desafio enorme criar equipas
autónomas com gente tão jovem (...) Os membros das equipas rodam a cada 5
Sprints, eu protesto veemente contra isso (...) o objetivo é partilhar o conhecimento,
evitar que se concentre numa pessoa e ela depois saia, mas isso tem um impacto
negativo na produtividade”.

O indivı́duo que conseguiu o maior aumento de produtividade, superou as expectativas,
face ao intervalo que havia mencionado:

(B2) “Perto de 400%. Por vezes chegou a ser superior, mas no fim estabilizou por volta
desse valor”.

Dos restantes indivı́duos, A2 reportou uma Velocidade de 150%, A3 ainda se encontrava
no seu primeiro Sprint e não poderia detalhar esse valor, B1 não soube especificar e B3

reportou um valor de 250% da Velocidade inicial. Quando questionados se a ausência de
métricas adequadas pode impedir que sejam atingidos melhores resultados e se já tinham
identificado alguma necessidade informacional, as respostas no Grupo A foram concor-
dantes:

(A1) “Sim, não só para as equipas, mas também para a liderança, que poderia planear
entregas com base nessa informação, trazer profissionais mais experientes (...)”.

(A2) “Sim, acredito que com métricas adequadas, as equipas e outras partes interessadas
podem planear de forma mais precisa”.

(A3) “Sim, um dos casos em que se identificou essa necessidade foi quando ampliámos a
equipa. Como não tı́nhamos métricas adequadas, não conseguimos medir a evolução”.

No Grupo B, os indivı́duos B1 e B3 indicaram que as métricas podem ajudar a atingir me-
lhores resultados, se permitirem aumentar a transparência do trabalho, enquanto o sujeito
B2 detalhou mais a abordagem das equipas face ao uso de métricas:
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(B2) “Inicialmente as equipas não têm de olhar para as métricas formalmente. Mais
tarde podem implementá-las, quando tiverem compreendido os conceitos básicos e
abraçado os princı́pios e valores ágeis (...) em vez de se despejar tudo de uma vez.
É preciso evoluir”.

Relativamente ao conjunto de métricas apresentado, os entrevistados do Grupo A mani-
festaram interesse em adotá-las futuramente, acreditando que estas podem ser benéficas
para as equipas e para os restantes intervenientes:

(A1) “Sem dúvida. Vejo a adoção acontecer num futuro muito próximo (...) Atualmente
o Scrum não é devidamente aceite pela liderança, porque quebra muitos conceitos,
é muito diferente do normal. A liderança quer adotar métricas que não são com-
patı́veis com o Scrum, baseadas em horas, ou cronogramas tipo PMBOK, porque
isso lhes dá mais segurança... Talvez agora se possa reverter essa situação”.

(A2) “Sim, todas as métricas me parecem muito bem. Acredito que me poderão ajudar
muito, especialmente com novas equipas”.

(A3) “(...) a monitorização é o primeiro passo para evoluir, então acredito que po-
dem ajudar, sim. Depois de ter tomado conhecimento das métricas, iniciámos a
implementação aqui. Atualmente estamos a executar o primeiro Sprint, utilizando
essas métricas”.

Os entrevistados do Grupo B foram questionados quanto ao impacto do conjunto de
métricas e práticas nos resultados atingidos e a maioria concordou com a sua contribuição.

(B1) “Não foram implementadas todas as métricas e práticas. Alterar mentalidades é um
processo difı́cil”.

(B2) “Sim, claro. Foram muito importantes”.

(B3) “Sim, quando o valor do Scrum não estava claro dentro da organização, foi impor-
tante demonstrar o aumento de produtividade conseguido”.

Comunicação dos Dados à Gestão de Topo

Todos os entrevistados, com exceção do sujeitoB1, indicaram que os dados resultantes da
monitorização das equipas podem ser úteis para a gestão de topo. Duas destas opiniões
favoráveis pertenceram aos sujeitos A3 e B2.

(A3) “Sim, acredito que sim. Poderá ser útil para um planeamento mais preciso e para
efetuar tradeoffs com base na capacidade das equipas”.

(B2) “Se não estão a olhar para esta informação, não estão a fazer um trabalho muito
bom de liderança. Como se pode liderar sem informação? Estão a falhar como
lı́deres se não o fizerem”.
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Comparação entre Equipas

Quanto à importância de ter um conjunto de métricas que permita comparar informação
entre as diferentes equipas, as opiniões dividiram-se, contudo foi possı́vel registar um
caso confirmado de sucesso.

(A3) “Pode ajudar, até porque algumas (equipas) podem estar com um processo diferente
que está a gerar melhores resultados. Mas sei que nem sempre é fácil fazer essa
comparação”.

(B2) “Tornar a equipa consciente do seu desempenho face às outras equipas ajudou a
criar uma mentalidade de melhoria contı́nua, necessária para atingir melhores re-
sultados”.

(A2) “Nunca vi isso melhorar o desempenho, mas já vi o oposto. Competitividade entre
equipas apenas trará prejuı́zo”.

Monitorização e o Project Management Office

Todos os entrevistados afirmaram ser responsáveis pela definição das métricas, sendo que
alguns indicaram fazê-lo conjuntamente com a equipa (A3) e outros com os restantes
Scrum Masters (B3).

Relativamente ao processo de seleção das métricas, todos o categorizaram como sendo
contingencial, ou ad-hoc, identificando a necessidade de uma seleção mais criteriosa e ri-
gorosa. Quanto à monitorização, foram registados casos em que era efetuada diariamente
(A1 e A3) e outros em que era efetuada apenas no final de cada Sprint (A2 e B1). Final-
mente, quanto à comunicação dos dados para a gestão de topo, apenas o entrevistado A1

indicou efetuar este relatório, contrariamente aos restantes (A2, A3 e B1).
Apesar das carências reconhecidas nos processos de monitorização, apenas um dos

entrevistados afirmou ter um PMO na sua organização. Quando questionados sobre a
eventual razão para a ausência desta entidade e do impacto que o PMO pode exercer
sobre o sucesso das equipas e da própria organização, as opiniões divergiram:

(A1) “Não existe. Ainda não foi identificada essa necessidade, talvez quando a empresa
crescer (...) Trabalha-se muito no caos, a minha função é colocar ordem nesse caos.
A partir do momento em que eu não for suficiente, talvez passe a existir um PMO”.

(A2) “Ter mentores que dediquem menos de 20% do seu tempo a ensinar e treinar equi-
pas pode ser útil, mas ter pessoas 100% dedicadas não será, uma vez que tentarão
tornar-se indispensáveis”.

(A3) “Por uma questão de dimensão ainda não houve essa necessidade, mas penso que
possa vir a ser útil, quando a empresa crescer o suficiente”.
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(B1) “Discordo plenamente quanto à sua contribuição, o PMO é uma entidade burocrática,
que contraria os princı́pios e valores ágeis”.

(B3) “Não se vê valor na criação de um PMO, é uma organização pequena (...) Mas acre-
dito que possa ter um impacto positivo na coordenação de projetos com múltiplas
equipas”.

Mesmo no caso em que existia um PMO, este ainda não estava restruturado para se en-
quadrar num ambiente ágil:

(B2) “Existe um PMO que está a tentar redefinir o seu papel, para que possa corresponder
adequadamente às práticas ágeis”.

Scrum Mas...

Por último, foram efetuadas as questões que compõem o teste “Scrum Mas...” aos en-
trevistados A1, B1, B2 e B3. A Tabela 4.14 apresenta a pontuação obtida nestes testes e
sumariza alguns dos dados já comunicados por estes indivı́duos. Conforme exposto na
Secção 2.3.7, este teste possui uma pontuação máxima de dez valores, sendo expectável
em fases preambulares da implementação do Scrum, uma pontuação entre quatro e cinco
valores.

ID Resultado
Teste

Implementação de
Métricas e Práticas

Aumento
Velocidade

A1 4.6 N/A 140%
B1 5.1 Parcial 100%-200%
B2 9.0 Completo 400%
B3 6.9 Completo 250%

Tabela 4.14: Resumo dos resultados dos testes “Scrum Mas...” e tipo de implementação,
face à Velocidade atingida

Com base nesta tabela é possı́vel constatar que o indivı́duo que indicou um aumento da
Velocidade caracterı́stico de equipas hı́per-produtivas, possuı́a a implementação do Scrum
em maior conformidade com os seus pressupostos, com uma avaliação muito próxima do
valor máximo.

4.6 Discussão dos Resultados

Depois de confirmadas as premissas de que a produtividade das equipas se constitui como
um dos elementos-chave no sucesso do Scrum e de que as métricas mais utilizadas neste
contexto requerem algumas melhorias, procurou-se apontar uma solução que se propu-
sesse a endereçar estas limitações. Para além da análise à viabilidade desta solução,
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pretendia-se averiguar a contribuição atual do PMO neste ambiente ágil, permitindo uma
introspeção sobre a sua adequabilidade.

Os resultados obtidos conduziram a uma divergência na aceitação das hipóteses:

H1: Aceite. Os indivı́duos que utilizaram o conjunto de métricas apresentado, conse-
guiram um aumento de produtividade nas suas equipas, significativamente superior
aos do grupo que utilizou outras métricas.

Os resultados corroboraram que os indivı́duos do Grupo B, que utilizaram as métricas
apresentadas na Secção 2.3.7, conseguiram um aumento superior na Velocidade, compa-
rativamente ao Grupo A. O teste não-paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney legitimou
esta diferença como estatisticamente significativa, o que conduziu à aceitação da hipótese.

Quanto à percentagem de equipas que não sabem a sua Velocidade, os valores obtidos
no Inquérito A, em que 44% indicaram desconhecê-la, estão muito próximos do estudo de
Jeff Sutherland e Scott Downey [19], que assinalou uma percentagem de 50%. No Grupo
B seria expectável uma percentagem expressivamente menor. Apenas 15.6% afirmaram
desconhecer este valor, podendo estes corresponder aos casos onde não se tinha atingido
a meta dos 10 Sprints, ou as equipas não estabilizaram a sua Velocidade, conforme se
constatou em alguns dos casos abrangidos pelas entrevistas.

H2: Não aceite. As equipas que implementaram as métricas apresentadas atingiram um
estado de hı́per-produtividade, caracterizado por uma Velocidade superior a 400%
do valor inicial.

Ainda que o Grupo B tenha atingido um aumento significativo na produtividade compara-
tivamente ao Grupo A, apenas uma pequena minoria, correspondente a 3.9% dos sujeitos
do Grupo B conseguiram atingir um estado de hı́per-produtividade.

O teste de χ2 (qui quadrado) confirmou uma forte correlação entre a completude da
implementação e a obtenção de uma Velocidade superior a 200% do valor inicial. Todos
os inquiridos que atingiram um valor superior a 200%, tinham implementado o conjunto
de métricas e práticas na sua totalidade. Apesar desta correlação, a grande maioria, cor-
respondente a 96.1% dos casos, ficou aquém dos registos desejáveis ainda que em muitos
destes casos a implementação tenha sido completa, o que sugere outras causas para este
impedimento.

A comparabilidade foi um dos benefı́cios que não teve a aceitação projetada pelos
autores das métricas. Ainda que as entrevistas tenham revelado casos de sucesso e reco-
nhecimento das suas potenciais vantagens, quase 60% dos inquiridos do Grupo B não lhe
retiraram os benefı́cios preditos. Contudo, os restantes casos onde esta caracterı́stica foi
devidamente empregue, sem resultar no aumento da Velocidade desejável, desassociam
estas implementações subotimizadas da raiz do problema.

A realização das entrevistas descortinou a ausência de padrões fortemente correla-
cionados com o alto desempenho das equipas Scrum, como a sua estabilidade [78] e
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evidenciou carências a nı́veis ainda mais elementares. Foi visto que o Scrum é um ecos-
sistema que depende da existência de elementos basilares, que se interligam e garantem a
sua prosperidade e que a ausência de qualquer um deles resultará na deterioração do de-
sempenho do sistema [19, 74]. As entrevistas demonstraram a ausência de muitos destes
elementos, conforme refletem as avaliações dos testes “Scrum Mas...”. Nestes resulta-
dos foi identificável uma progressão sı́ncrona entre o aumento da pontuação do teste e
a Velocidade atingida. O indivı́duo B2, que atingiu um valor que caracteriza um es-
tado na fronteira da hı́per-produtividade, obteve a pontuação mais elevada no teste, muito
próxima do valor do máximo. Isto aponta para uma possı́vel correlação entre a confor-
midade das implementações Scrum e a instauração de um estado de hı́per-produtividade
nas equipas. Em concordância com estes dados, outro estudo revelou uma correlação
entre a pontuação deste teste e os ganhos obtidos [69]. Todavia, por forma a concluir ine-
quivocamente a existência desta correlação, devem ser conduzidos estudos subsequentes,
utilizando ferramentas mais sofisticadas. Foi escolhido o teste mencionado devido à sua
brevidade, que permitiria incluı́-lo nas entrevistas e abranger os restantes tópicos de inte-
resse. Neste âmbito, devido às restrições ao nı́vel dos prazos, o objetivo apenas poderia
compreender a identificação de possı́veis causas para o problema e não a análise extensiva
de todas as possibilidades. Os resultados obtidos levantam novas questões, que devem ser
endereçadas futuramente.

H3: Aceite. As métricas apresentadas têm relevância suficiente para se constituı́rem
como um elemento crı́tico na monitorização da maioria dos projetos Scrum.

Nestes dois últimos inquéritos efetuados, os resultados corroboraram a criticidade da pro-
dutividade das equipas no Scrum e demonstraram o reconhecimento da relevância das
métricas apresentadas. A grande maioria dos inquiridos concordou que estas podem
ser perspetivadas como um elemento crı́tico na monitorização da maioria dos projetos
Scrum, devido ao impacto que poderão exercer sobre o desfecho destes projetos. Esta
tendência foi ainda mais expressiva no Grupo B, onde 92.2% corroboraram a sua re-
levância. Concordantemente com estes dados, todos os entrevistados do Grupo A in-
dicaram que iriam implementar estas métricas, enquanto no Grupo B, os sujeitos que
efetuaram uma implementação completa e atingiram os maiores aumentos na Velocidade,
indicaram que estas métricas desempenharam um papel importante.

Através da análise exposta na Secção 2.3.7, foi possı́vel determinar a predisposição
deste conjunto de métricas para se estabelecerem como KPIs. Estas integram elementos
crı́ticos para o sucesso da maioria dos projetos Scrum, indicando o que deve ser feito
para potenciar o seu sucesso. É certo que os KPIs são definidos ao nı́vel do projeto, não
existindo um KPI per se, contudo, a grande relevância da produtividade das equipas no
Scrum e as melhorias associadas ao uso destas métricas, sugerem uma grande propensão a
estabelecerem-se com tal, na maioria destes projetos. Os resultados obtidos nos inquéritos
e entrevistas reforçaram a confiança na aceitação desta hipótese.
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Adicionalmente, verificaram-se as caracterı́sticas associadas à mnemónica SMART e
outras que transcendem estes princı́pios, como o desencadeamento de ações e a compara-
bilidade. Esta última, para além de contribuir diretamente para desempenho das equipas,
possibilita ao PMO a realização de benchmarking, que facilita a identificação dos fatores
de sucesso e contribui para o aumento da visibilidade dentro da organização.

Estas métricas possibilitam ainda um planeamento preciso e oferecem à liderança a
informação necessária para tomarem decisões devidamente informadas, com base na ca-
pacidade real da organização. Isto poderá contribuir para reverter o desinteresse da gestão
de topo em dados do desempenho das equipas, conforme se verificou pelos resultados
obtidos no primeiro inquérito (vide Secção 3.5).

H4: Não aceite. O PMO exerce um impacto positivo na monitorização dos projetos e
equipas Scrum, estando a sua existência correlacionada com o elevado aumento de
produtividade.

Verificou-se que a maioria das organizações abrangidas neste estudo não tem um
PMO estabelecido e o teste de χ2 demonstrou a ausência de qualquer correlação entre
a sua existência e um aumento superior da Velocidade. Semelhantemente, rejeitou-se a
correlação entre a sua existência e a completude na adoção do conjunto de métricas e
práticas analisadas. Isto sugere um fracasso na sua função relativa à monitorização de
projetos, assim como na implementação das melhores práticas.

Estes resultados contrariam os dos estudos que indicam o crescimento na abrangência
[66, 33] do PMO, corroborando porém, as conclusões de outros estudos analisados, que
demonstram um insucesso generalizado na sua implementação [25, 26] e a ausência de
uma correlação entre a sua existência e o elevado desempenho [56, 57].

Na análise dos inquéritos foi possı́vel verificar a visão negativa sobre esta entidade,
onde sujeitos de ambos os grupos utilizaram a expressão “pesadelo burocrático” para
categorizar o PMO. Algumas respostas afirmavam que este papel contraproducente se
devia sobretudo ao facto do PMO não ter abandonado os valores e práticas associados
à gestão tradicional de projetos, o que na monitorização correspondia, alegadamente, à
recolha de métricas e KPIs tradicionais em todos os projetos, sem interesse em métricas
ágeis.

Dos seis entrevistados, apenas um mencionou ter um PMO na sua organização e
mesmo este ainda não estava adaptado a ambientes ágeis. A dimensão insuficiente das
organizações foi uma das razões justificativas para a sua inexistência, mas em muitos ca-
sos o PMO é visto como uma entidade burocrática, que apenas prejudicará o desempenho
da organização. Os resultados corroboraram que esta entidade não tem um impacto po-
sitivo no desempenho das equipas Scrum e para além disso, nenhum dos inquiridos que
alcançaram um estado de hı́per-produtividade indicaram a existência de um PMO na sua
organização. Pelas entrevistas, foi ainda percetı́vel que a ausência de um PMO devida-
mente alinhado pode ter contribuı́do para a imaturidade dos processos de monitorização
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e definição de métricas, contudo, este não é visto como uma solução viável. Torna-se
portanto notória a premência na restruturação do PMO, para que este possa contribuir
positivamente para o sucesso do Scrum e se possibilite uma inversão na sua conotação
negativa.

Os resultados referentes a esta fase do estudo demonstraram uma tendência que não
foi antecipada, nem seria expectável. A maioria dos indivı́duos indicou já ter utilizado
o conjunto de métricas apresentado (77 indivı́duos responderam ao Inquérito B, 55 ao
Inquérito A), quando dos 154 inquiridos na fase anterior (vide Secção 3.5), nenhum havia
mencionado este conjunto de métricas. Como a amostra estratificada nesta fase derivava
de uma população à qual não se impunha qualquer experiência profissional em gestão de
projetos tradicionais, isto permitiu inquirir alguns sujeitos mais especializados em proje-
tos Scrum, o que pode estar correlacionado com a emergência deste padrão.

Uma das limitações apontadas à condução deste estudo refere ao método de recolha
de dados. Divergentemente da metodologia utilizada por Jeff Sutherland e Scott Downey
[19], não foi possı́vel efetuar as medições e observar outros comportamentos, que permi-
tissem descortinar, com maior certeza, as razões latentes aos resultados obtidos. Contudo,
foi possı́vel atingir os objetivos predefinidos. A concordância dos resultados obtidos com
estudos de outros autores, oferecem uma confiança acrescida na validade das conclusões
asseveradas.
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Conclusões e Trabalho Futuro

Resultados de estudos analisados [56, 57, 25, 26] revelaram que o aumento na adoção
de metodologias e frameworks ágeis não está a ser acompanhado pela taxa de sucesso
desejável para estes projetos. O trabalho exı́guo das equipas na monitorização do seu
desempenho e um conjunto insuficiente de métricas, são as principais razões apontadas
a este insucesso [19, 62]. Com base nesta premissa, foi investigado se na transição para
estes métodos ágeis, as práticas associadas à monitorização do desempenho acompanha-
riam os conceitos avançados pela bibliografia, ou se existiria uma ancoragem ao método
tradicional de monitorização dos projetos e equipas. Posteriormente, analisou-se a re-
levância e o impacto da solução apresentada no desempenho destas equipas e procurou-se
averiguar o contributo do PMO neste contexto, perspetivando a sua restruturação futura
para corresponder da melhor forma às caracterı́sticas deste ambiente ágil. As principais
conclusões podem ser sumarizadas nos seguintes tópicos:

• Verificou-se a adaptação das práticas da indústria entre o paradigma tradicional e
ágil, assim como a plena adoção das métricas descritas na bibliografia. A produ-
tividade das equipas assumiu-se como a variável de monitorização mais relevante
no Scrum, em detrimento das variáveis de monitorização do desempenho dos pro-
jetos, referentes ao custo e tempo. Verificou-se ainda que as métricas utilizadas
postulavam a necessidade de melhoria identificada.

• As equipas que utilizaram o conjunto de métricas apresentado conseguiram um au-
mento de Velocidade significativamente superior às restantes, ainda que não tenham
atingindo os valores esperados. Para além disso, a sua relevância e os outros be-
nefı́cios resultantes da sua utilização, como um planeamento mais preciso e um
processo de tomada de decisão devidamente informado, foram amplamente acei-
tes. Foi identificada uma forte correlação entre a completude da implementação das
métricas e práticas e um maior aumento da Velocidade. Em adenda, a análise reali-
zada sugeriu que a ausência dos elementos basilares que constituem o ecossistema
do Scrum e garantem a sua prosperidade, possa estar na origem do impedimento à
obtenção dos resultados desejáveis.

81
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• A maioria das organizações abrangidas neste estudo não possuı́a qualquer PMO.
Quando existia, esta entidade era catalogada como burocrática e desempenhava
uma papel contraproducente, inadaptado ao ambiente ágil. Um dos motivos mais
atribuı́dos a este insucesso foi a sua ancoragem à forma tradicional de gerir e mo-
nitorizar projetos, também ao nı́vel das métricas utilizadas. Os resultados obtidos
apontam para a premência na restruturação do PMO, para que este possa capitalizar
a sua existência, contribuindo para o sucesso dos projetos e das organizações.

Jeff Sutherland e Scott Downey aceitaram partilhar a sua visão sobre estes resultados,
particularmente sobre os motivos subjacentes à incapacidade das equipas e do PMO em
atingir o desempenho desejável. Scott Downey afirmou que a principal razão para o
insucesso do Scrum, é a falta de conhecimento sobre o que ele realmente é, referindo que
“qualquer pessoa lê um livro, um artigo (...) e sente-se capacitada para transformar uma
organização, sem recorrer a alguém experiente, que a auxilie neste processo. Isto é fatal.
Sempre e sem exceção”. Aponta ainda que “a segunda maior razão para o insucesso,
são os indivı́duos que possuem o treino mas implementam o Scrum como se estivessem
num restaurante à la carte, escolhendo elementos sem abranger o todo. O Scrum é um
ecossistema (...)”. Jeff Sutherland indicou que para se ser ótimo no Scrum é essencial
saber planear e reforçou a importância de respeitar esse ecossistema, afirmando que “As
equipas ‘Scrum Mas...’ tornar-se-ão não-competitivas e extinguir-se-ão, dando lugar às
melhores equipas”, aludindo ao insucesso das equipas que não integram os elementos
basilares do Scrum, conforme avaliado no teste “Scrum Mas...”.

Relativamente aos PMOs, Scott Downey mencionou que, pela sua experiência, “são
sempre um impedimento para a organização. Eles agregam a informação, em vez de se-
rem os radiadores de informação, necessários no Scrum (...) inventam trabalho que acaba
por criar impedimentos, confusão e o abrandamento das equipas”. Terminou reforçando
que “é necessário prescindir de qualquer PMO e gestor de projeto que não é capaz de
alterar completamente a sua mentalidade”. Quanto a este tema, Jeff Sutherland referiu
que “não existem gestores de projeto no Scrum, todavia, o PMO pode transitar para um
centro de excelência ágil, facultando treino e prestando suporte”.

Os resultados do presente estudo demonstraram que o conjunto de métricas e práticas
podem contribuir significativamente para o desempenho das equipas e das organizações.
Apesar disso, a análise realizada, concordantemente com os depoimentos de Jeff Suther-
land e Scott Downey, evidenciam a necessidade de melhoria nas implementações Scrum
e da restruturação do PMO. Por conseguinte, o trabalho futuro pode ser segmentado em
duas vertentes principais: a clarificação dos fatores associados ao sucesso do Scrum e a
definição da restruturação requerida ao PMO, para que possa prosperar neste ambiente
ágil, auxiliando, também, no cumprimentos das melhores práticas e na integração dos
fatores de sucesso identificados. Estes dois aspetos complementares visam o objetivo
comum da maximização da taxa de sucesso dos projetos Scrum.
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Inquéritos

A.1 Inquérito 1
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AC Actual Cost (Custo Real). 11, 12

BAC Budget At Completion (Orçamento Na Conclusão). 11, 12

CPI Cost Performance Index (Rácio de Desempenho do Custo). 12, 40, 44

CSC Certified Scrum Coach. 41, 57

CSM Certified Scrum Master. 41, 57
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PRINCE2 PRojects IN Controlled Environments. 11, 41

PV Planned Value (Valor Planeado). 11, 12

SBI Sprint Backlog Items (Elementos do Backlog do Sprint). 20, 21, 27, 30

SPI Schedule Performance Index (Rácio de Desempenho do Prazo). 12, 40, 44

SV Schedule Variance (Desvio de Prazo). 11, 40, 44
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