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RESUMO 

 

Envolto no contexto do gerenciamento de projetos de inovação e de sua característica mais 

marcante – ser inédito – e apoiado na vasta literatura de gerenciamento ágil e sua abordagem 

fortemente marcada pelo trabalho com iterações, este trabalho propõe um novo método ágil 

de suporte para execução de iterações – intitulado Rush – que visa minimizar as entregas fora 

do prazo, ou seja, reduzir o atraso dos projetos, sobretudo aqueles com alto grau de inovação. 

Para cumprir tal objetivo o método aborda questões como: caos antes do planejamento; 

criatividade e superação; comunicações individuais; redução de requisitos e aumento de custo 

para cumprir prazos; focaliza a entrega ao invés do escopo; além da utilização de micros 

pulmões dentro das iterações. O método pretende auxiliar o líder e seu time, durante a 

execução das iterações, dando ritmo e fluidez ao projeto, misturando técnicas, boas práticas e 

comportamental, devendo ser incorporado dentro das iterações de outros métodos mais 

amplos e conhecidos de gerenciamento de projetos e apoiado por uma cultura de gestão de 

projetos já consolidada na empresa onde será aplicado. O trabalho finaliza com a aplicação do 

método em alguns casos reais de inovação de produto e apresentação de seus resultados, 

mostrando que o método foi rapidamente assimilado pela equipe de projeto, e que as entregas 

conseguiram ser feitas com plenitude e dentro do prazo. 

 

Palavras-chave: Rush; Iteração; Caos; Planejamento; Inovação; Gerenciamento; Ágil; 

Projeto; Entrega; Foco; Prazo. 

  



 vii 

ABSTRACT 

 

Wrapped in the context of project management innovation and its most striking feature - be 

unprecedented - and supported in the vast literature of agile management, and his approach 

strongly marked by work with iterations, this paper proposes a new agile method to support 

execution of iterations - titled Rush - which aims to minimize delivers out of the time, ie to 

reduce delays to projects, particularly those with high degree of innovation. To fulfill this goal 

the method approach issues such as: chaos before planning; creativity and overcome; 

individual communications; reduction requirements, and increased costs to meet deadlines; 

focuses on the delivery rather than the scope; beyond the use of micros lungs within 

iterations. The method is intended to assist the leader and his team, during the execution of 

iterations, giving rhythm and fluidity to the project, mixing techniques, best practices and 

behavioral, and should be incorporated within iterations of other known methods and broader 

management project and supported by a culture of project management already consolidated 

in the company where it will be applied. The work ends with the application of the method in 

some real cases of product innovation and presentation of their results, showing that the 

project team quickly assimilated the method, and that deliveries be made able to fully and on 

time. 

 

Key words:  Rush; iteration; chaos; planning; innovation; management; agile; project; 

delivery; focus; Time frame. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A inovação tecnológica é o principal caminho para o aumento da competitividade das 

empresas. Esta inovação pode se dar de diversas formas, como inovação de produto 

(hardware), inovação de sistemas (software), inovação de processos etc. Porém, como se trata 

de inovação, o princípio básico é que o projeto em questão seja inédito, e consequentemente, 

não possui histórico de desenvolvimento nem base de comparação, informações estas que são 

necessárias para a utilização dos métodos clássicos de gerenciamento de projeto. Foi envolto 

com esta problemática que os métodos de gerenciamento ágil surgiram, tendo como marco 

histórico a publicação do manifesto para desenvolvimento ágil de software em 2001: 

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós 
mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através deste trabalho, passamos a 
valorizar: 
 
Indivíduos e iterações mais que processos e ferramentas. 
Software em funcionamento mais que documentação abrangente. 
Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. 
Responder a mudanças mais que seguir um plano. 
 
Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à 
esquerda (Agile Manifesto, 2001). 
 

A tendência do ser humano em casos de pressão – como costumam ser os projetos de 

inovação – é partir logo para a execução, ou seja, o caos, e não sair mais dele. O 

gerenciamento de projetos veio trazer avanços importantes sobre este tema, pois ele prega o 

planejamento antes da execução, transformando o caos em um caminho a ser seguido. Porém 

o caos tem suas virtudes, e dele costumam sair boas ideias, soluções engenhosas – não raro – 

simples e objetivas. Trazendo-se um pouco de caos antes do planejamento, consegue-se uma 

maior assertividade no planejamento e na execução das entregas. 
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1.1. Contextualização e Motivação 

 

Em seu relatório anual, intitulado de Chaos Manifesto, The Standish Group (2013), 

reúne informações de uma base de dados de aproximadamente 50.000 projetos e apresenta em 

sua pesquisa de 2012 que somente 39% dos projetos tiveram sucesso (entregue no prazo, 

dentro do custo e com todos os requisitos e funções atendidos), 43% apresentaram algum tipo 

de problema (atraso, custo excessivo, falta de requisitos e funções) e 18% deles simplesmente 

fracassaram. A Figura 1 apresenta o resultado desta pesquisa e a Tabela 1 detalha a evolução 

de desempenho dos projetos no tempo. 

 

Figura 1 - Resultado de desempenho de projetos em 2012 

 

Fonte: (Chaos Manifesto, 2013) 
 

Tabela 1 - Evolução de desempenho dos projetos 

 2004 2006 2008 2010 2012 

Sucesso 29% 35% 32% 37% 39% 

Fracasso 18% 19% 24% 21% 18% 

Problemas 53% 46% 44% 42% 43% 
Fonte: Adaptado de Chaos Manifesto (2013) 
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Nota-se que apesar de uma certa melhora de desempenho, historicamente os 

problemas e fracassos superam em muito os sucessos em projetos. Na sequência, analisando 

os projetos que apresentaram problemas (porção Challenged da Figura 1), o Standish Group 

classificou-os dentro da tríplice restrição: Prazo, Custo e Requisitos (escopo), apresentado os 

dados da Tabela 2, onde pode-se observar que o não cumprimento de prazos é o principal 

problema no gerenciamento de projetos, persistindo ao longo dos anos. 

 

Tabela 2 - Principais problemas em projetos 

Problemas 2004 2006 2008 2010 2012 

Prazo 84% 72% 79% 71% 74% 

Custo 56% 47% 54% 46% 59% 

Requisitos 64% 68% 67% 74% 69% 

Fonte: Adaptado de Chaos Manifesto (2013) 
 

Corroborando com o enfoque da tríplice restrição aqui apresentado, Jim Johnson apud 

Highsmith (2009), relata estudos do The Standish Group que mostram que 45% dos 

requisitos em projetos de software nunca são usados pelos usuários finais e que somente 

20% são utilizados com certa frequência. Este certo exagero na definição de requisitos é 

bastante comum nos projetos de inovação, que muitas vezes são de software ou têm software 

– mas não só – pois acontece também nos projeto de hardware puro.  

As questões sobre requisitos e escopo, estão sempre relacionadas com qualidade, desta 

forma, cabe uma observação. Kniberg (2007), definiu dois tipos de qualidade. 

Qualidade externa: O que é percebido pelos usuários do sistema. Uma interface de 
usuário lenta e não intuitiva é um exemplo de baixa qualidade externa. 
 
Qualidade interna: Refere-se a questões que normalmente não são visíveis ao 
usuário, mas que têm profundos efeitos na manutenibilidade do sistema. Coisas 
como consistência do projeto do sistema, cobertura dos testes, facilidade de leitura 
do código, refactoring etc (KNIBERG, 2007). 
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O autor completa dizendo que trata qualidade externa como parte do escopo do 

projeto, sendo negociável, e que não abre mão da qualidade interna1. 

Reforçando os dados da Tabela 2, mas agora dando um enfoque nacional, o PMI 

(Project Management Institute) publicou em 2013 a pesquisa PMSURVEY.ORG, onde é 

possível filtrar somente as empresas brasileiras, obtendo-se os resultados apresentados na 

Figura 2. Pode-se observar que o não cumprimento de prazos está entre os principais 

problemas em gerenciamento de projetos, também no Brasil. 

 

Figura 2 - Estudo de benchmarking em gerenciamento de projetos 

 

Fonte: Adaptado de PMSURVEY.ORG (2013) 

 

Quando questionados sobre a frequência de alguns problemas em específico, 60% dos 

entrevistados relatou que “sempre” ou “na maioria das vezes” teve problemas relacionado 

com o cumprimento dos prazos estabelecidos, conforme aponta a Tabela 3. 

                                                
1 Kniberg (2007), comenta que procura levar as discussões sobre qualidade interna para a esfera do escopo, 
sugerindo redução de requisitos para atender as demandas de prazo, sem comprometer a qualidade interna. 
2 O nome Scrum não é um acrônimo, mas sim uma referencia a uma formação de reinicio de jogo do Rugby.  

44,5%	  

47,5%	  

52,5%	  

54,9%	  

59,6%	  

68,1%	  

Riscos	  não	  avaliados	  corretamente	  

Recursos	  humanos	  insuPicientes	  

Mudanças	  de	  escopo	  constantes	  

Não	  cumprimento	  dos	  prazos	  

Escopo	  não	  dePinido	  adequadamente	  

Problemas	  de	  Comunicação	  

Quais	  os	  problemas	  mais	  frequentes	  em	  projetos?	  
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Tabela 3 - Frequência de problemas em projetos 

Problema / Frequência Sempre Na maioria 

das vezes 

Poucas 

vezes 

Nunca 

Cumprimento dos prazos estabelecidos 13% 47% 38% 2% 

Cumprimento dos custos estabelecidos 7% 38% 51% 3% 

Cumprimento da qualidade estabelecida 4% 28% 61% 7% 

Relacionado a satisfação do cliente 3% 24% 64% 9% 
Fonte: Adaptado de PMSURVEY.ORG (2013) 

 

Mesmo os métodos ágeis tendo em sua essência, o objetivo de cumprir prazos, se vê 

pelas estatísticas apresentadas que o problema é bastante representativo atualmente e que há 

espaço para propostas que potencialize as atuais técnicas. 

 

1.2. Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é propor um método de suporte a iterações e a outros 

métodos de gerenciamento ágil de projetos; que seja objetivo e simples; baseado em entregas 

e não em tarefas; aderente a dinâmica de projetos de inovação, ou seja, alto grau de 

incertezas; que possua técnicas para lidar com problemas de percurso e que potencialize 

entregas dentro do prazo; proporcionando desempenho para o projeto e satisfação para o 

cliente, reduzindo assim os atrasos tão frequentes em projetos de inovação. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

Para a consecução do objetivo geral, foram identificados os seguintes objetivos 

específicos: 
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! Identificação das melhores práticas e métodos utilizados atualmente; 

! Elaboração de uma nova proposta, com base no estudo realizado; 

! Aplicação do método em casos reais de projetos de inovação; 

! Comprovação da efetividade da proposta. 

 

1.4. Recursos e Métodos 

 

Para cada um dos objetivos específicos, foram definidos os seguintes recursos e 

métodos, conforme listado no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Recursos e Métodos 

Objetivo Específico Recurso Método 

Identificação das melhores 

práticas e métodos 

utilizados atualmente 

Universo acadêmico. 

Eventos, livros e bases 

científicas (SciELO, CAPES, 

Google Acadêmico, 

SciVerse Scopus, IEEE etc.). 

Metodologia do trabalho 

científico (pesquisa 

bibliográfica e técnicas de 

leitura de artigos científicos). 

Participação em eventos e 

fóruns de gerenciamento ágil, 

conversas com especialistas e 

prototipação/aplicação. 

Elaboração de uma nova 

proposta, com base no 

estudo realizado. 

Conjunto de princípios, boas 

práticas, processos e casos de 

uso, aderentes ao objetivo 

geral. 

Construção modular, testes de 

hipótese e validação com 

especialistas. 

Aplicação do método em 

casos reais de projetos de 

inovação. 

Método desenvolvido. 

Projeto e equipe selecionada. 

Sensibilização, capacitação e 

implantação. 
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Comprovação da 

efetividade da proposta. 

Anotações dos pilotos de 

aplicação e feedback da 

equipe de projeto. 

Análise dos resultados 

obtidos e comparativo de 

desempenho com métodos 

ágeis tradicionais. 

 

 

1.5. Justificativa 

 

Um dos principais conceitos dos métodos de gerenciamento ágil de projetos é o 

trabalho por iterações, ou seja, dividir longos e complexos planejamentos em micros 

planejamentos, dando um passo por vez na direção do objetivo final do projeto e utilizando o 

aprendizado adquirido na iteração anterior para planejar o próximo ciclo. Diversos métodos 

consagrados se utilizam deste conceito, contrapondo o gerenciamento clássico que geralmente 

prescreve um grande e único esforço de planejamento no início do projeto. 

Dentro da temática de gerenciamento ágil, cada método conecta sua iteração aos 

demais processos do projeto definindo interfaces de entrada e saída, prazos, metas etc. Porém, 

dentre os métodos pesquisados, a iteração costuma ser composta por uma única fase, um 

único período, executada da mesma forma e no mesmo ritmo de seu início ao fim. Nesta linha 

de condução, dentro da iteração, poucas são as técnicas e formas de tratar os problemas de 

percurso, sejam eles de ordem tecnológica, pessoal, ambiental, política etc., cabendo somente 

à próxima iteração, o tratamento destes problemas. 

Como problemas das mais diversas naturezas são muito comuns em projetos, 

sobretudo nos de inovação, muitas iterações finalizam sem que suas entregas sejam feitas na 

totalidade, ocasionando atrasos sistemáticos para o projeto como um todo, e representando 

perda de recursos ou oportunidades para seus Stakeholders. Desta forma, justifica-se a 

proposta de um novo método de suporte, com ações e boas práticas dentro da própria iteração, 

na tentativa de minimizar os atrasos, maximizando as entregas dentro do prazo. 
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1.6. Delimitação da Pesquisa 

 

Para entender melhor os motivos que levam os projetos a atrasar e os pontos que 

podem ser objetivamente trabalhados, foi solicitado a 3 experientes gestores de projetos de 

inovação que elaborassem um mapa mental com a seguinte questão central: “Por que os 

projetos atrasam?”. Após a elaboração dos mapas individuais, o mapa mental congregado do 

APÊNDICE I foi construído e validado pelos especialistas, apresentando 34 problemas 

recorrentes em projetos, que foram agrupados em 5 grandes áreas, destacadas na Figura 3. 

 

Figura 3 - Resultado do mapa mental congregado 

 

Fonte: O autor 

 

Dentre os 34 problemas apontados, foram selecionados 18 problemas que este trabalho 

pretende ajudar a resolver, delimitando os objetivos e a pesquisa, e assim dando foco ao 

método. O princípio para seleção dos problemas foi a razoabilidade de objetivos e a 

factibilidade de sucesso. Por exemplo, no recorte do mapa mental da Figura 4, analisando-se 

o cluster de gerenciamento de projeto e o ramo de falta de experiência do GP (Gerente de 

Projetos), tem-se dois problemas, (a) hesitação na tomada de decisões e (b) decisões erradas.  

Processos,	  3	  

Gerenciamento	  
de	  projetos,	  10	  

Pessoas,	  10	  

Propostas	  mal	  
elaboradas,	  7	  

Causas	  naturais	  
e	  acidentes,	  4	  

Por	  que	  os	  projetos	  atrasam?	  
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Optou-se por atuar em (a), que foi marcado com #, por ser possível de forma objetiva a 

definição de pontos obrigatórios de decisão, evitando a hesitação de gestores inexperientes. Já 

evitar decisões erradas dos mesmos gestores, apresenta-se como um objetivo pouco razoável. 

 

Figura 4 - Recorte do mapa mental 

 

Fonte: O autor 

 

A seguir são listados todos os 18 problemas selecionados: 

! Gerenciamento de projetos 

" Hesitação na tomada de decisões 

" Ausência de método 

" Falta de monitoramento 

" Mal utilização de método 

" Mal utilização de ferramenta 

" Ausência de ferramenta 

" Múltiplos projetos e super alocação 

" Falta de metas e entregas bem definidas 

" Falta de critérios de priorização 
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! Propostas mal elaboradas 

" Escopo mal definido 

" Pouco tempo de estudo e dimensionamento 

" Dificuldade técnica imprevisível 

" Otimismo exagerado 

" Falsa expectativa do cliente 

 

! Pessoas 

" Equipe insuficiente 

" Mal alocação da equipe 

" Falta de motivação 

" Falta de foco 

 

Nota-se que das 5 grandes áreas da Figura 3, o recorte do trabalho é feito em alguns 

dos itens apontados em Gerenciamento de projetos, Propostas mal elaboradas e Pessoas; não 

abordando os problemas relacionados com Processos, Causas naturais e acidentes. 

 

1.7. Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho é composto por um total de cinco capítulos. O presente capítulo introduz 

os objetivos e a motivação para realização deste trabalho, fazendo uma breve contextualização 

sobre o tema e delimitando o recorte da pesquisa. O segundo capítulo aborda a fundamentação 

teórica, apresentando os principais métodos pesquisados e demais trabalhos correlatos. Na 

sequência, o terceiro capítulo apresentada o método Rush, descrevendo suas fases, forma de 
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aplicação, conceitos e boas práticas. No quarto capítulo é apresentado a aplicação do método 

em casos reais, os resultados obtidos, assim como uma discussão sobre suas contribuições, 

vantagens e limitações. Por fim, o quinto capítulo trata da conclusão deste trabalho e 

propostas de trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo é apresentado um breve resumo dos principais métodos ágeis e teorias, 

que embasaram o desenvolvimento deste trabalho e na sequência cita alguns outros trabalhos 

relacionados. 

 

2.1. Scrum 

 

O método Scrum2, inicialmente projetado para desenvolvimento de software, é um dos 

métodos (ou framework) de gerenciamento ágil de projetos mais populares do mundo, 

segundo a pesquisa do PMSURVEY.ORG em 2013 (Figura 5), que mostra que mais de 33% 

das empresas pesquisadas utilizam esta abordagem em seus projetos.  

 
Figura 5 - Tipo de metodologia ágeis utilizadas 

 

Fonte: Adaptado de PMSURVEY.ORG (2013) 

                                                
2 O nome Scrum não é um acrônimo, mas sim uma referencia a uma formação de reinicio de jogo do Rugby.  

1,7%	  

5,2%	  

13,5%	  

15,6%	  

33,1%	  

50,1%	  

0,0%	   10,0%	   20,0%	   30,0%	   40,0%	   50,0%	   60,0%	  

Feature	  Driven-‐Development	  (FDD)	  

Extreme	  Programming	  (XP)	  

Outros	  métodos	  

Modelo	  próprio	  

Scrum	  

Não	  utilizamos	  métodos	  ágeis	  

%	  de	  organizações	  

Qual	  método	  ágil	  é	  utilizado	  em	  sua	  organização?	  



 25 

Sendo um método ágil, o Scrum é baseado em iterações, normalmente de 2 a 4 

semanas, que são chamadas de Sprints, e em volta das Sprints, existe uma série de elementos, 

práticas e técnicas que são descritas na sequência. 

Todo projeto que utiliza Scrum, deve iniciar pela construção do Product Backlog, que 

consiste em uma lista de requisitos, funcionalidades, histórias (desejos), criadas e ordenadas 

por importância pelo PO (Product Owner) – o dono do produto e/ou Cliente – e que 

descrevem as entregas do projeto, ou seja, o produto. Aqui cabe destacar outro membro 

importante no Scrum, chamado Scrum Master. Ele é a pessoa responsável por garantir que a 

equipe utilize corretamente o método (suas práticas e valores). O Scrum Master também tem o 

papel de ser um facilitador na resolução de conflitos, remoção dos impedimentos, 

interlocução com o PO e Stakeholders, além de motivar e manter o foco do time na meta. 

O Product Backlog é criado através da listagem de todas as funcionalidades/histórias 

desejadas para o produto, pelo PO. Estas histórias são chamadas de itens do Backlog, e 

normalmente são escritas em cartões, post-it etc., devendo possuir algumas informações-

chave, como:  

 

! ID: Índice numérico e sequencial, para fácil identificação e organização do Backlog. 

! Nome: Nome curto e objetivo que descreva a história. 

! Importância: Um número (classificação) que descreva a importância de uma história, 

em comparação as demais, na visão do PO.  

! Estimativa: Pontuação dada pela equipe de projeto para descrever a dificuldade, o 

trabalho e o tempo envolvido para fazer a entrega do item. 

! Como demonstrar: Uma breve descrição de como demostrar a entrega do item para o 

PO. 

! Notas: Qualquer outras informações pertinentes a história. 



 26 

 

Na Figura 6 pode-se observar um exemplo de item do Backlog, onde todas as 

informações foram preenchidas pelo PO, com exceção da estimativa, que deve ser preenchida 

pela equipe de projeto na reunião de planejamento da Sprint, chamada Sprint Planning 

Meeting. 

 

Figura 6 - Exemplo de item do Backlog 

 

Fonte: (KNIBERG, 2007) 

 

A Sprint Planning Meeting tem como entrada o Product Backlog e o objetivo (meta) 

da Sprint, e após uma seleção dos itens que farão parte da Sprint, obtém-se como saída a 

Sprint Backlog – uma sub-lista do Product Backlog – conforme ilustrado na Figura 7. Como 

os itens do Product Backlog são ordenados por importância pelo PO, a seleção das histórias 

que compõem a Sprint Backlog, seguem esta ordem de prioridade até atingir a capacidade de 

execução do time, naquela iteração (ver ANEXO I – Seleção de histórias para a Sprint 

Backlog). Porém para se chegar ao cálculo da capacidade de execução, a equipe precisa fazer 

antes as estimativas de tempo e esforço de cada item do Backlog. 
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PS – o script está disponível no meu blog em 
http://blog.crisp.se/henrikkniberg. 
 
Importante: Depois da reunião de planejamento do sprint, nosso scrum 
master atualiza manualmente o product backlog no Excel com respeito a 
quaisquer mudanças que foram feitas aos cartões físicos de estórias. Sim, 
isso é um pequeno inconveniente administrativo, mas nós achamos 
perfeitamente aceitável considerando o quão mais eficiente é a reunião de 
planejamento do sprint com cartões físicos.  
 
Uma nota sobre o campo “Importância”. Essa é a importância como 
especificado no product backlog do Excel no momento da impressão. Tê-
lo no cartão torna fácil ordenar os cartões fisicamente por importância 
(normalmente colocamos os itens mais importantes à esquerda, e os 
menos à direita). Entretanto, uma vez que os cartões estão na parede, você 
pode ignorar a classificação de importância e usar a ordenação física na 
parede para indicar  importância relativa. Se o product owner troca dois 
itens, não perca tempo atualizando a classificação de importância no 
papel. Certifique-se de atualizar a classificação de importância no product 
backlog do Excel somente depois da reunião. 
 
Estimativas de tempo são mais fáceis (e mais precisas) de fazer se a 
estória é quebrada em tarefas. Nós usamos o termo “atividade” pois a 
palavra “tarefa” significa algo completamente diferente em sueco :o)  
Isso também é bom e fácil de fazer com nossos cartões. Você pode dividir 
a equipe em pares e cada um quebra uma estória, em paralelo. 
 
Fisicamente nós fazemos isso adicionando pequenas notas em post-it 
embaixo de cada estória, cada post-it refletindo uma tarefa dentro daquela 
estória. 
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Figura 7 - Entrada e saída da reunião de planejamento da Sprint 

 

Fonte: (KNIBERG, 2007) 
 

A etapa de estimativa das histórias do Product Backlog, é uma atividade de 

responsabilidade da equipe de projeto e deve contar com a participação de todos os membros. 

O fato de todo o time participar das estimativas faz como que o entendimento do que se trata a 

história aumente e equaliza visões otimistas ou pessimistas demais. Uma das técnicas mais 

utilizadas nas estimativas do Scrum se chama Planning Poker. 

No Planning Poker cada membro da equipe recebe um baralho com 13 cartas (do Às 

ao Rei) e na sequencia o Scrum Master seleciona uma história, solicita ao PO explicações 

sobre como demostrar a entrega, e após sanadas as dúvidas da equipe, cada membro escolhe 

uma carta que represente a sua estimativa pessoal (em pontos) sobre o esforço total envolvido 

naquela entrega – e não somente a “sua parte” do trabalho – deixando a carta virada para 

baixo. Então, quando todos fizerem suas escolhas as cartas são reveladas, evitando que algum 

membro influencie na decisão dos demais. 

Havendo grandes discrepâncias entre as pontuações, uma breve exposição de motivos 

é feita em defesa de cada pontuação extrema e uma nova votação acontece, até que se obtenha 
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O objetivo deve ser algo que já não tenha sido atingido. “Impressionar o 
CEO” pode ser um objetivo ótimo, mas não se ele já está impressionado 
com o sistema atualmente. Neste caso, todos poderiam ir embora para a 
casa que mesmo assim o objetivo seria atingido. 
 
O objetivo do sprint pode parecer bobo e artificial durante o planejamento 
do sprint, mas freqüentemente se torna útil no meio dele, que é quando as 
pessoas começam a ficar confusas sobre o que elas deveriam estar 
fazendo. Se você tem várias equipes Scrum (como nós temos) trabalhando 
em produtos diferentes, é muito útil poder listar os objetivos de todas as 
equipes em uma única página wiki (ou o que seja) e colocá-la em um local 
evidente para que todos na companhia (não somente a gerência) saibam o 
que a empresa está fazendo – e por quê! 

 

Decidindo quais estórias incluir no sprint 
Uma das principais atividades da reunião de planejamento do sprint é 
decidir quais estórias incluir no sprint. Mais especificamente, quais 
estórias do product backlog copiar para o sprint backlog. 
 

  
 
Observe a figura acima. Cada retângulo representa uma estória, ordenado 
pela importância. A estória mais importante está no topo da lista. O 
tamanho de cada retângulo representa o tamanho daquela estória (ou seja, 
o tempo estimado nos pontos de estória). A altura do braço azul 
representa a velocidade estimada da equipe, ou seja, quantos pontos de 
estória a equipe acredita poder completar durante o próximo sprint.  
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um consenso na equipe. Neste momento a pontuação vai para o cartão do item no Backlog e 

uma nova história é selecionada, reiniciando-se o processo.  

Uma vez feita as estimativas das histórias do Product Backlog e a seleção dos itens 

que irão fazer parte da Sprint (Sprint Backlog), a equipe quebra estas histórias em atividades 

(utilizado post-it por exemplo) e atribui a cada uma delas uma estimativa de esforço 

(pontuação) ou tempo (horas). Com estas informações o Scrum Master consegue montar o 

gráfico de acompanhamento da iteração, chamado de Burndown da Sprint, que tem em um 

eixo a pontuação das atividades e no outro a duração da Sprint, conforme ilustrado na Figura 

8. Uma linha de planejamento é traçada, saindo do total de pontos das atividades e chegando 

no último dia da iteração com todas as entregas realizadas. 

Gráfico semelhante (Figura 8) é feito para acompanhar o projeto, utilizando neste 

caso o Product Backlog completo e as estimativas das histórias, ao invés das atividades da 

Sprint. 

 

Figura 8 - Exemplo de gráfico de Burndown 

 

Fonte: O autor 
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Diariamente, a equipe de projeto se reúne em uma breve reunião (normalmente em pé 

e de 15 minutos), chamada Daily Meeting, onde o objetivo é apontar o que foi feito no dia 

anterior, identificar impedimentos e priorizar o trabalho do dia que se inicia. Para isso, a 

equipe movimenta os cartões de atividades em um painel de controle (dashboard), entre as 

colunas <a fazer>, <fazendo> e <feito>, conforme ilustrado na Figura 9. Adicionalmente 

tem-se uma área para <itens não previstos> e <impedimentos>. É também nesta reunião que o 

Scrum Master atualiza o Burndown, traçando a linha de execução3. 

 

Figura 9 - Exemplo de painel de controle (dashboard) do Scrum 

 

Fonte: http://agileway.com.br 

 

Ao final de uma Sprint, em uma reunião chamada de Sprint Review Meeting, a equipe 

apresenta ao PO as entregas do Sprint Backlog, seguindo as instruções de “como demonstrar” 

dos cartões de histórias, e na sequência, faz-se uma reunião de retrospectiva e lições 

aprendidas (Sprint Retrospective), e assim reinicia-se o ciclo Scrum, conforme ilustra a 

Figura 10. 

                                                
3 A linha de executado ficando abaixo da linha de planejado, indica que o projeto está adiantado. Sobre a linha, 
em dia. Acima da linha, atrasado.  
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Figura 10 - Ciclo do método Scrum 

 

Fonte: http://epf.eclipse.org 

 

 

2.2. XP – eXtreme Programming 

 

O método Extreme Programming, mais conhecido como XP, é um método de 

gerenciamento ágil de projetos com foco em desenvolvimento de software e voltado para 

sistemas com requisitos vagos e em constante mudança – porém não é um framework como o 

Scrum – se assemelhando mais com um guia de valores, princípios e boas práticas de 

programação, que visam à busca incessante de valor para o cliente, com o desenvolvimento de 

software de alta qualidade. O método preconiza cinco valores fundamentais, apresentados no 

Quadro 2. 
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Quadro 2 - Valores do XP 

Valores  

Comunicação Estimular a comunicação entre os membros da equipe e da 

equipe com o cliente. Grande parte dos problemas são 

solucionados, simplesmente compartilhando-o com os demais. 

Comunicação constante e com qualidade (preferencialmente 

presencial), tendem a evitar problemas ou corrigi-los 

rapidamente quando acontecem. 

 

Simplicidade Fazer simples é fazer o necessário, e somente o necessário para 

garantir a qualidade da entrega, nem mais, nem menos. Evitar o 

desperdício de tempo e esforço em tarefas que não agregam 

valor ao cliente. 

 

Feedback Retorno constante do cliente aos desenvolvedores, evitam 

propagação de erros e mal entendimentos sobre os objetivos do 

projeto, propiciando correções rápidas e pouco “dolorosas”. 

Visa entregas curtas e constantes, realimentando o cliente sobre 

os avanços e encurtando o tempo entre a ação e o resultado 

observado. 

 

Coragem Em projetos (principalmente de software), mudanças 

acontecem e são frequentes. Problemas também. Ter a coragem 

de enfrentar estas questões com naturalidade, correr riscos e 

não ter medo de errar, são características pessoais importantes 

nas equipes XP. A confiança para enfrentar estes desafios 

devem estar baseada em mecanismos de proteção, como 

desenvolvimento orientado a testes4, programação em par e 

integração contínua. 

 

  

                                                
4 TDD – Test Driven Development. 
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Respeito Valor básico para qualquer trabalho em equipe. Respeitar uns 

aos outros e os diferentes pontos de vista, saber ouvir, valorizar 

as individualidades, se preocupar com as pessoas e com o 

projeto. 

  

 

A ligação entre valores (abstratos demais para guiar comportamentos) e práticas 

(aquilo que efetivamente é feito no dia-a-dia) é feita pelos princípios (conforme ilustrado na 

Figura 11). Princípios são as diretrizes específicas de domínio para a vida (BECK, 2004). 

 

Figura 11 - Ponte de conceitos do XP 

 

Fonte: (BECK, 2004) 

 

No Quadro 3 são listados os principais princípios que emanam do XP. 

 

Quadro 3 - Princípios do XP 

Princípios  

Humanismo Pessoas desenvolvem software. Métodos e ferramentas apenas 

as ajudam a realizar o trabalho. Portanto, é importante 

compreender a natureza humana para que possamos 

potencializar o que ela tem de melhor e suprimir o que tem de 

pior. Em particular, devemos compreender os programadores 

para que possamos nos aliar a favor e não contra seus instintos 

(TELES, 2006). 
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Economia O projeto em desenvolvimento deve ser viável 

economicamente. Deve-se implementar primeiro 

funcionalidades que geram retorno financeiro. 

 

Benefício Mútuo Toda atividade deve beneficiar todos os envolvidos. Benefício 

mútuo é o princípio mais importante e o mais difícil de aderir 

do XP. Há sempre soluções para problemas que prejudicam 

uma pessoa enquanto beneficia outra, e por mais atraente que 

estas soluções pareçam, devem ser evitadas (BECK, 2004). 

  

Auto-semelhança Utilizar reaproveitamento do código ou da estrutura de uma 

solução em um novo contexto, mesmo em diferentes escalas. 

 

Diversidade Conflito é o companheiro inevitável da diversidade e as 

equipes precisam desta diversidade. O princípio sugere que os 

programadores devem trabalhar juntos sobre os problemas e 

todas as opiniões devem ser valorizadas. Opiniões de 

profissionais de diferentes áreas contribuem para uma solução 

mais rica (BECK, 2004). 

 

Melhoria Busca pela melhoria contínua, fazendo melhor a cada dia. 

 

Reflexão Promoção da reflexão e do aprendizado. Reflexão vem após a 

ação. Aprender é ação refletida (BECK, 2004). 

 

Fluidez Estabelecer um fluxo curto e contínuo de entregas e 

Feedbacks. 

 

Oportunidade Aprender a ver os problemas como oportunidades de mudança 

e aprendizado. 
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Redundância Implementar processos com redundância costumam ser mais 

baratos que consertar os desastres, ou seja, redundância vale a 

pena. Exemplo clássico de redundância no XP é a programação 

em pares. 

 

Falha Não ter medo de fracassar, pois junto com as falhas, vem um 

valioso aprendizado. 

  

Qualidade Aumentar a qualidade resulta em entregas mais rápidas. 

 

Passos de Bebê Quebrar o desenvolvimento do sistema em pequenas partes e 

iterações. 

 

Responsabilidade Aceita A responsabilidade não pode ser atribuída, ela só pode ser 

aceita, e junto com a responsabilidade vem a autoridade 

(BECK, 2004). 

 

 

Por fim, tem-se no XP uma série de práticas para guiar o time no dia-a-dia de suas 

atividades. Este conjunto de práticas são como uma caixa de ferramentas, onde se escolhe as 

ferramentas (práticas) corretas conforme cada situação e momento do projeto (que está 

sempre em constante mudança). As principais práticas do XP são listadas a seguir e um 

detalhamento das mesmas é apresentado no ANEXO II – Práticas do XP. 

! Cliente Presente 

! Jogo do Planejamento 

! Stand Up Meeting 

! Programação em Par 

! Desenvolvimento Guiado pelos Testes (ou Desenvolvimento Orientado a Testes ou 

TDD) 

! Refactoring 
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! Código Coletivo 

! Código Padronizado 

! Design Simples 

! Metáfora 

! Ritmo Sustentável 

! Integração Contínua 

! Releases Curtos 

 

2.3. FDD – Feature Driven Development 

 

O FDD, ou desenvolvimento guiado por funcionalidades, é mais um popular método 

ágil de desenvolvimento de software – iterativo e incremental – criado com foco em entregas 

frequentes de “software funcionando” ou funcionalidades para os clientes, utilizando ciclos 

curtos de desenvolvimento (iterações) e boas práticas de gerenciamento ágil. 

Assim como o XP, o FDD pode ser muito bem combinado com o Scrum, pois este 

atua com foco no gerenciamento do projeto, enquanto o FDD atua no processo de 

desenvolvimento do produto. 

O FDD possui cinco processos básicos: 

! Desenvolvimento de modelo abrangente (análise orientada por objetos). 

! Construção de lista de funcionalidades (decomposição funcional). 

! Planejamento por funcionalidade (planejamento incremental). 

! Detalhamento por funcionalidade (desenho orientado a objetos). 

! Construção por funcionalidade (programação e teste orientado a objetos). 
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A Figura 12, apresenta a estrutura do FDD, destacando e detalhando os seus cinco 

processos básicos. 

 

Figura 12 - Estrutura do FDD 

 

Fonte: (PRASS; PUNTEL, 2009) 

 

2.4. TOC – Theory Of Constraints 

 

Fugindo um pouco dos métodos ágeis apresentados até aqui, mais abordando uma 

teoria que acrescenta importantes conceitos para este trabalho, tem-se a TOC (Theory Of 

Constraints) ou Teoria das Restrições, apresentada ao mercado por Goldratt em 1984, que tem 

uma visão bastante particular sobre a necessidade otimizar processos, reduzir custos e 

aumentar a produtividade, para tornar as organizações mais competitivas.  

A TOC visualiza a empresa não em partes isoladas, mas como um sistema integrado, 

onde a performance global do sistema depende dos esforços de todos os seus elementos. Desta 

realizadas as reuniões diárias para verificar se a meta está sendo seguida, se o escopo segue sua 
conformidade e se não haverá empecilhos para continuidade do projeto. E no pós-game, ter-se-á entrega 
de um incremento “útil e usável” para o projeto e revisão de problemas que decorreram durante o Sprint 
[Fonseca e Campos 2008]. 

2.3. Feature Driven Development (FDD) 

O FDD foi criado, em 1997, a partir de uma compilação de práticas e da experiência de 
modelagem orientada por objetos de Peter Coad e de gerenciamento de projetos de Jeff de Luca. Usa 
como modelo prático a engenharia de software com ênfase na definição de funcionalidades 
(características), sob o contexto de orientação por objetos e defende processos ágeis e adaptáveis para 
projetos de médio e grande porte [Pressman 2006]. 

Na Figura 3 é possível verificar que na primeira etapa é desenvolvido um modelo de classes e 
objetos do negócio (por especialistas no problema). Em seguida é criada a lista de funcionalidades que o 
sistema deverá possuir, com base na modelagem dos requisitos. Na sequencia, são planejadas as 
funcionalidades para cada membro da equipe. Os papéis podem ser atribuídos a diferentes membros em 
diferentes projetos e são: Gerente de projeto, Gerente de desenvolvimento, Arquiteto-chefe, 
Programadores-chefe, Proprietários de código/classe (Desenvolvedores), Especialistas do domínio 
(detentores do conhecimento do funcionamento do sistema). Na iteração, cada membro deverá trabalhar 
especificamente para sua funcionalidade que deverá ser construída em no máximo duas semanas 
[Camara e Martins 2008]. 

 
Figura 3. Estrutura do FDD 

O FDD enfatiza os valores de comunicação, redução de complexidade e qualidade a fim de 
atingir resultados frequentes, tangíveis e funcionais. Um ponto marcante, com relação à qualidade, é a 
relação que o FDD faz com a experiência da equipe, já que defende ser melhor um número menor de 
pessoas, com bastante conhecimento, a várias inexperientes. Coloca também que as equipes sejam de no 
máximo dez pessoas. Além disso, possui as seguintes características [Camara e Martins 2008]: 

• Iterativo: realizado em ciclos de no máximo duas semanas. 
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forma, como em uma corrente, a empresa é tão forte quanto o seu elo mais fraco, e qualquer 

iniciativa de tentar melhorar outros elos, que não o mais fraco, não trará benefícios sistêmicos 

e objetivos à cadeia de valor. Logo, para melhorar o desempenho do sistema, precisa-se 

conhecer sua principal restrição e atuar sobre ela, de forma a promover um processo de 

melhoria contínua (QUELHAS; BARCAUÍ, 2005). 

Resumidamente, a Teoria das Restrições é baseada na premissa de que a taxa de 

atingimento de metas em num sistema baseado em metas – ou seja, a vazão do sistema – é 

limitada por pelo menos uma restrição, e é sobre esta restrição que deve-se atuar. Goldratt 

(2003), apresenta o seguinte algoritmo para maximizar a performance da cadeia de valor de 

um processo produtivo, também chamados de 5 passos da TOC: 

1) Identificar a restrição. 

2) Decidir como explorar a restrição. 

3) Subordinar e sincronizar todo o resto à decisão acima. 

4) Elevar a performance da restrição. 

5) Voltar ao passo 1 se em qualquer dos passos anteriores a restrição mudar. 

 

Os 5 passos da TOC implementados neste contexto, permitem que uma organização 

crie um sistema de entrega de valor estável e confiável, para que seus líderes possam 

responder rapidamente a qualquer oportunidade que se apresente (GOLDRATT INSTITUTE, 

2009). 

 

2.5. Outros Trabalhos Relacionados 

 

Diversos métodos de gerenciamento de projeto, utilizam o conceito de iterações para 

melhor organizar, planejar, executar e monitorar os projetos. Além dos já citados – Scrum, XP 
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e FDD –outros consagrados métodos também utilizam iterações. Como exemplo tem-se: o 

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) que utiliza os estágios de entrega, e o 

método RUP (Rational Unified Process) que define fases compostas por iterações. Cada um 

dos métodos identificado, trabalha e interage com o conceito de iterações de forma diferente, 

obtendo bons resultados, visto suas frequências de uso na literatura. 

Highsmith (2009) – um dos autores do Agile Manifesto (2001) – apresenta o APM 

(Agile Project Management ou Gerenciamento Ágil de Projetos) organizado em quatro macro 

camadas, ilustradas na Figura 13, e cita que se pode utilizar métodos diferentes em cada uma 

delas, como por exemplo: partes do PMBOK para a camada de Gerenciamento de Projeto, 

Scrum para a camada de Gerenciamento de Iteração e XP para a camada de Práticas Técnicas, 

mostrando que a diversificação de técnicas pode ser benéfica devido a complexidade dos 

projetos e a especificidades de cada método.  

 

Figura 13 - Estrutura de camadas para gerenciamento de projeto 

 

Fonte: Adaptado de Highsmith (2009) 
 

Desta forma, devido à importância das iterações no contexto do gerenciamento ágil de 

projetos e contribuindo para a construção de métodos híbridos e eficientes, este trabalho traz 

uma nova proposta de método de suporte a execução de iterações para projetos de inovação. 

 	  

Governança	  de	  Portfólio	  

Gerenciamento	  de	  Projeto	  

Gerenciamento	  de	  Iteração	  

Práticas	  Técnicas	   Fonte:	  Adaptado	  de	  Highsmith	  (2009) 
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3. MÉTODO	  RUSH	  

 

O nome Rush5, não é um acrônimo, mas uma palavra que expressa a intensidade do 

método e a sua busca pelo tempo. Este capítulo descreve o método em detalhes, abordando 

suas fases, conceitos, técnicas, boas práticas e forma de utilização. 

Para conduzir este método, necessita-se de um líder de projeto, ao invés de um 

gerente de projetos, pois sua principal função é motivar, instigar, remover obstáculos, 

estabelecer metas e entregas, utilizando o seu tempo, mais com as pessoas e menos com as 

tarefas, documentos e burocracia. Highsmith (2009) cita que “em um projeto ágil, o time 

cuida das tarefas e o líder de projeto cuida do time”, e que “a real autoridade de um líder não é 

delegada de cima para baixo, mas conquistada de baixo para cima”. 

O Rush é composto por quatro fases onde cada uma das fases cumpre um objetivo 

específico e a priori, possuem duração iguais, podendo variar de 1 a 5 dias cada6. A iteração 

possui sempre a meta de fazer uma ou mais entregas, sendo que esta entrega deve ser 

dimensionada pelo líder de projeto para a duração de 3 fases (Caos#; Ação! e Superação?)7, 

ou seja, a equipe de projeto focaliza sempre o final da fase de Superação, conforme ilustra a 

Figura 14, enquanto a entrega (de fato), para o cliente (seja ele interno ou externo) é acordada 

para o final da quarta fase (Pulmão$). O objetivo aqui sempre é “ganhar” o pulmão, ou seja, 

não usa-lo e ter a possibilidade de adiantar o projeto e surpreender positivamente o cliente. 

  

                                                
5 Segundo tradução (inglês-português brasileiro) do dicionário Michaelis (2014), Rush significa: ímpeto, 
investida, arremetida; movimento rápido, avanço; pressa, precipitação, agitação, afobação; fúria, torrente. 
6 Em iterações curtas, com fases de 1 dia, para fechar uma semana, a sugestão é dobrar a segunda fase (Ação!). 
7 A pontuação faz parte do nome, com o objetivo de estabelecer uma identidade visual. 
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Figura 14 - Iteração composta de 4 fases - Método Rush 

 

 

Fonte: O autor 

 

Neste contexto, a correta definição da entrega – sua complexidade e tamanho – torna-

se essencial para o sucesso da iteração. Desta forma, visualizando o projeto como um todo, a 

soma das entregas das iterações devem ser iguais ao produto final do projeto:  

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒕𝒐  𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂  𝟏+ 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂  𝟐+⋯+ 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂  𝒏 

 

Cabe ressaltar que o método aqui proposto deve ser utilizado dentro de outro método 

mais abrangente de gerenciamento de projetos, que utilize o conceito de iterações, assim 

como pode ser alterado e aprimorado para que melhor se encaixe com as necessidades de cada 

projeto, método, empresa ou líder de projeto, sendo importante que sua aplicação seja apoiada 

por uma cultura de gestão de projetos já consolidada na empresa ou instituição em questão.  

Utilizando o Rush, a iteração inicia com uma reunião8 com todo o time de projeto, 

onde o líder comunica a entrega à equipe, detalhando requisitos, funções, qualidade, custos 

etc., além de tirar dúvidas e repassar as expectativas do cliente (seja ele interno ou externo). 

Para esta reunião, recomenda-se a utilização de imagens, desenhos, diagramas e outras formas 

                                                
8 Chamada de R1 e descrita em detalhes na Seção 3.5. Já utilizando-se Scrum com Rush, esta reunião é a própria 
Sprint Planning Meeting. 

Caos	  #	   Ação	  !	   Superação	  ?	   Pulmão	  $	  

Meta de Entrega 

Planejamento Entrega 
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gráficas de comunicação além de texto, para que todos os membros da equipe tenham o 

mesmo entendimento da entrega.  

Uma vez comunicada e acordada a entrega, inicia-se a primeira fase do método, o 

Caos. A seguir são detalhadas as quatro fases que compõem o método Rush. 

 

3.1. Fase 1: Caos # 

 

Esta fase traz princípios da etapa de Especulação e Exploração9 de Highsmith (2009) e 

do método de construção da visão de produto (PVMM – Product Vision Management 

Method) de Amaral et al. (2011), principalmente em relação às preconcepções; porém em 

uma nova abordagem, seguindo um ciclo específico composto por: Pesquisar, Testar e 

Planejar (ciclo PT&P, conforme ilustrado na Figura 15). 

 

Figura 15 - Ciclo PT&P 

 

Fonte: O autor 

 

                                                
9 Highsmith (2009) descreve um framework composto de 5 etapas: Envision, Speculate, Explore, Adapt e Close. 

Pesquisar	  

Testar	  

Planejar	  

Caos 
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O ciclo é composto por três etapas, onde (a) pesquisa-se soluções para a problemática 

envolvida na entrega, (b) testa-se os conceitos e soluções encontrados, para se ter uma boa 

ideia se funcionará e por fim, (c) planeja-se as fases seguintes com base no aprendizado 

adquirido nas etapas anteriores. As etapas (a) e (b), podem ocorrer inúmeras vezes, até que se 

tenha subsídios suficientes10 para prosseguir para a etapa (c) de planejamento. 

Nota-se que praticamente ⅓ do tempo que se possui para fazer a entrega, ou seja, esta 

primeira fase, é destinada ao pensamento livre, à pesquisa e testes de hipóteses e só depois se 

inicia o planejamento. Pode-se definir – coloquialmente – esta fase como: “vamos tentar 

várias coisas e ver no que vai dar, ver o que funciona para a nossa entrega, depois sentamos e 

planejamos o que fazer, como fazer e quem irá executar”. É isso o que o ciclo PT&P 

prescreve, um pouco de caos antes do planejamento, conforme reforça a imagem da Figura 

16. 

 

Figura 16 - Caos antes do planejamento 

 

Fonte: O autor 

 

Para esta primeira fase, tem-se como premissa que a entrega já foi estabelecida11 – é o 

ponto de partida da iteração – e o caos aqui citado, é uma forma de trabalho livre e criativo de 

todos os membros da equipe de projeto, porém orientados ao mesmo fim, fazer a entrega com 

plenitude e dentro do prazo. Desta forma, muitas ações que fariam parte do planejamento e do 

próprio desenvolvimento do projeto, acabam sendo executadas (ou preparadas) dentro do 

                                                
10 Limitando-se ao tempo disponível dentro da 1a fase da iteração. 
11 Por exemplo, utilizando-se Scrum, a entrega é estabelecida na Sprint Planning Meeting, através da seleção da 
Sprint Backlog. 

Caos	   Planejamento	  
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ciclo PT&P, tornando esta fase não só criativa, mas também produtiva e contributiva em 

direção a meta. 

A fase de Caos finaliza com o planejamento da iteração12 e para esta etapa existem 

diversas ferramentas – em conjunto ou individual – amplamente conhecidas (ex. MSProject, 

Excel, Post it etc.) e que podem ser aplicadas neste momento, priorizando-se sempre a 

simplicidade, objetividade e o domínio da ferramenta pelos usuários. 

O papel do líder de projeto nesta etapa (planejamento) é o de reunir o time, promover 

uma discussão sobre as soluções encontradas, sanar dúvidas e auxiliar os membros da equipe 

a se auto-organizarem. Nota-se que o líder não constrói nem distribui listas de tarefas; isto é 

atribuído ao próprio time de projeto, que ao encerrar o planejamento deve ter claro o que deve 

ser feito nas próximas duas fases (Ação! e Superação?) para que a entrega seja feita ao final 

da fase de Superação, pois esta é a meta interna da equipe. 

 

3.2. Fase 2: Ação ! 

 

Consiste em colocar em prática o planejamento da primeira fase, ou seja, “mãos a 

obra”; daí o motivo da exclamação no nome da fase, transmitir trabalho, intensidade e 

transpiração. Parte-se do princípio amplamente recomendado13 no APM, de trabalhar com 

times maduros e auto-organizados, não sendo necessário métodos e/ou ferramentas adicionais 

de controle, conforme destacado na Figura 17. 

Devido a pouca estruturação desta fase e a liberdade de trabalho da equipe, a atenção 

do líder de projeto deve ser voltada para o plano de comunicação (abordado em detalhes mais 

adiante na Seção 3.5), que se constitui item fundamental do método proposto. 

  

                                                
12 Reunião R2, descrita em detalhes na Seção 3.5. 
13 Amaral et al. (2011); Highsmith (2009). 
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Figura 17 - Formação do time de projeto 

 

Fonte: O autor 

 

Ao final desta fase, a equipe juntamente com seu líder de projeto, fazem uma 

avaliação do ritmo e avanço do projeto, em direção a entrega da iteração. Para esta avaliação 

se faz uma pergunta para cada membro do time (o líder de projeto também responde): “Você 

acredita que com mais uma fase vamos concluir a entrega?”. Se a maioria absoluta 

responder assertivamente, isso indica que o ritmo e avanço do projeto estão adequados. Caso 

contrário, medidas de correção de rota (replanejamento) deverão ser tomadas14, antes do 

início da fase de Superação. 

 

3.3. Fase 3: Superação ? 

 

A entrega da iteração deve ser feita ao final desta fase. Desta forma, se a análise de 

ritmo e avanço da fase anterior indicarem para conclusão da entrega ao final da terceira fase, o 

projeto deve seguir seu andamento normal, e esta fase torna-se uma continuação da fase de 

Ação. 

 

Caso contrário – e daí a interrogação no nome da fase – a criatividade, empenho e 

superação do time e de seu líder se fazem necessários, focando em realizar a entrega no prazo, 

mesmo que tenha que abrir mão de requisitos ou aumentar custos, conforme destacado na 

                                                
14 Reunião R3, descrita em detalhes na Seção 3.5. 

Time	  
Maduro	  

Auto-‐
organizado	  

Baixa	  
necessidade	  
de	  controle	  
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Figura 18. Este é um ponto conceitual, polêmico e bastante importante do método, pois 

posiciona requisitos (escopo) e custos em segundo plano e faz com que toda a equipe se 

preocupe em encontrar formas de fazer a entrega dentro do prazo. 

 

Figura 18 - Foco do Rush perante a tríplice restrição 

 

Fonte: O autor 

 

Diante da tríplice restrição em projetos (Escopo, Custo e Prazo), o método Rush define 

como prioridade o prazo e trabalha com o escopo e custo como variáveis do gerenciamento de 

projeto, afim de resolver os problemas de percurso, dando ao líder do projeto um alto grau 

de autonomia e responsabilidade. Neste ponto, cabem duas ressalvas importantes: 

! Alguns requisitos de qualidade não são negociáveis (como normas de segurança em 

aviação, medicina etc.) e a disponibilidade financeira é finita; desta forma, cabe ao 

líder de projeto, trabalhar com as variáveis dentro do seu nível de autoridade e 

restrições. 

! Alterações fora do nível de autoridade do líder de projeto, só devem ser 

implementadas se acordadas com o cliente, que deve sempre ser envolvido neste 

momento.  

	  
	  
	  

Prazo	  

	  
Requisitos	  e	  
Custos	  
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Desta forma, abandonar requisitos e colocar a qualidade15 em segundo plano não é 

uma tarefa elementar e deve seguir uma ordem hierárquica de prioridade, visando impactar o 

mínimo possível nas demais iterações do projeto e focando no que é realmente importante, 

essencial. Esta abordagem já é utilizada no método XP, que usa controle de qualidade como 

variável de projeto, adiando ou cancelando funcionalidades menos valorizadas em prol da 

produtividade. 

Corroborando com as ideias aqui apresentadas, Huang et al. (2012), dentre uma série 

de sete recomendações para promover a agilidade no desenvolvimento de projetos, cita “que 

se deve analisar e testar o mais cedo possível para atenuar problemas e que especificações e 

requisitos serão trabalhados ao longo do desenvolvimento do projeto”. 

Já analisando-se custo como variável do sistema, existem diversas possibilidades de 

ação, tais como: aumento da força de trabalho (seja em número de pessoas ou horas extras), 

contratação de empresas ou especialistas, compra de tecnologia e conhecimento etc., e que 

num primeiro momento representam aumento de custos do projeto, mas que, ao garantirem a 

entrega no prazo, podem compensar perdas futuras relacionadas ao custo da perda de uma 

oportunidade de mercado ou uma janela de lançamento de produto. Cabe lembrar também que 

o simples fato de manter um projeto em execução além do seu cronograma planejado, 

representa aumento de custo para seu financiador, fazendo mais sentido, caso seja necessário, 

investir estes recursos para garantir o cumprimento do prazo. 

Também é necessário se ter a percepção que a iteração e consequentemente sua 

entrega, fazem parte de algo maior – o projeto – e que realizar a entrega no prazo faz com que 

o projeto avance (a equipe aprenda etc.) e que custos serão compensados, assim como 

requisitos preteridos num primeiro momento, se necessário, serão atendidos em seguida (nas 

                                                
15 A qualidade que este trabalho se refere, está associada a qualidade externa na definição de Kniberg (2007). 
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próximas iterações), pois qualidade se conquista e se aprimora durante o projeto, já tempo 

perdido, não se recupera nunca mais. 

 

3.4. Fase 4: Pulmão $ 

 

A quarta fase do Rush é o “pulmão” da iteração e consequentemente do projeto. Ela 

representa ¼ da iteração, ou seja, 25% de “pulmão”, o que para projetos de inovação é uma 

taxa bastante pequena, porém coerente, pois ao se trabalhar com micro ajustes dentro da 

iteração, não se deixa problemas ou erros serem propagados no projeto e assim se consegue 

melhorar a assertividade das entregas. 

A exemplo do que Goldratt (2003) aborda na Teoria das Restrições – identificar os 

gargalos, ou seja, o elo mais fraco da cadeia, aquele que limita a capacidade do sistema e 

atuar sobre ele, mudando-o de lugar e subordinando todo o resto a esta decisão – o Rush 

propõem algo parecido, quando traz os longos ajustes do final do projeto para dentro da 

iteração, numa abordagem de micros pulmões, mudando a restrição de lugar, e assim fazendo 

uma distribuição mais homogênea do fluxo do projeto. 

Cabe lembrar que o objetivo do Rush é “ganhar” o Pulmão16, ou seja, atingir a meta de 

entrega interna no final da fase de Superação. Se este objetivo for atingido, tem-se o cenário 1 

(ideal) do Quadro 4, caso contrário, o Pulmão deve ser utilizado conforme o cenário em 

questão, visando a entrega acordada com o cliente, ainda dentro do prazo. 

 

  

                                                
16 O cifrão ($) que acompanha o nome da fase, busca reforçar a percepção de ganho, quando não se necessita 
utilizar o Pulmão.  
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Quadro 4 - Formas de condução da fase Pulmão 

Cenário Status (fase anterior) Condução 

1 Entrega foi realizada de forma 

plena. 

Fase pode ser cancelada ou utilizada para 

testes. 

2 Entrega foi realizada com redução 

de requisitos e/ou qualidade. 

Fase se concentrará em atingir a entrega 

plena (todos os requisitos com qualidade). 

3 Entrega não foi realizada. Utiliza-se o Pulmão para realizar a entrega. 

 

Ao final desta quarta fase – ou em determinados casos, até mesmo antes dela17 – a 

iteração finaliza, a entrega é realizada e uma nova iteração se inicia. Apesar da fase de 

Pulmão e de todos os demais cuidados e práticas do método, caso a entrega não seja feita (o 

que pode acontecer), esta deve ser revista antes de compor a meta de entregas da próxima 

iteração. 

Na sequência, são apresentadas práticas importantes relacionadas à comunicação 

dentro do projeto, por meio de uma proposta de plano de comunicação, essencial para uma 

correta utilização do método e atingimento de suas metas. 

 

3.5. Plano de Comunicação 

 

Na mesma pesquisa do PMSURVEY.ORG (2013), apresentado na Figura 2, os 

problemas de comunicação aparecem como principal falha em gerenciamento de projeto, com 

68,1% de frequência. Desta forma, um plano de comunicação é parte fundamental do método 

proposto, pois é através de uma rotina de 5 reuniões estruturadas (R1 a R5) com toda a equipe 

de desenvolvimento e sob condução do líder de projeto, que as fases se interligam e o fluxo 

do método acontece, conforme ilustra a Figura 19. 

 
                                                
17 No caso do Cenário 1 do Quadro 4. 
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Figura 19 - Rotina de reuniões com toda equipe de projeto 

 

Fonte: O autor 

 

! Reunião R1: 

O Rush inicia com a reunião R1, onde o líder de projeto reúne sua equipe para discutir 

e definir a entrega18, detalhando seus requisitos, funções, custos e expectativas do 

cliente. A duração da iteração deve respeitar o tamanho padrão do método onde o 

Rush está sendo aplicado (que normalmente fica entre 1 e 4 semanas), e nestes casos 

as fases são divididas procurando-se manter todas do mesmo tamanho. A preocupação 

principal do líder deve ser em definir a entrega compatível com o tempo e 

tamanho/qualificação de sua equipe, tendo como meta interna o final da fase de 

Superação, além de garantir que todos tenham a mesma compreensão da entrega. 

Preconcepções da solução e desenhos da entrega, são altamente recomendados nesta 

reunião. 

 

! Reunião R2: 

A reunião R2 é o momento pós caos, onde ocorre o planejamento da iteração. Inicia-se 

ouvindo as pesquisas, testes e principalmente formas de solução da problemática da 

entrega, encontradas e/ou sugeridas por cada membro da equipe técnica. O líder nesta 

reunião deve buscar o consenso da equipe em torno da melhor solução, tecnologia e 

                                                
18 Cabe ressaltar que pode-se ter mais de uma entrega por iteração, ou seja, múltiplas metas e objetivos. 

Caos#	  R1	   Ação!	  R2	   Superação?	  R3	   Pulmão$	  R4	   R5	  
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estratégia para atingir os objetivos da iteração. Feita a escolha do melhor caminho, a 

equipe técnica deve formalizar um planejamento para atingimento da meta, nas 

próximas duas fases (Ação! e Superação?). A ferramenta utilizada para o planejamento 

é livre e deve ser uma escolha da própria equipe, porém recomende-se no mínimo a 

criação de uma lista de atividades, sua ordenação no tempo (por pré-requisito, 

prioridade etc.) e distribuição19 entre os envolvidos. 

 

! Reunião R3: 

Entre as fases de Ação e Superação acontece a reunião R3, que tem como primeiro 

objetivo, medir o ritmo e desempenho da iteração como forma de estimar se a entrega 

será de fato, feita ao final da próxima fase. Uma forma simples de fazer esta avaliação 

é formular a seguinte pergunta para cada membro do time de projeto (inclusive para o 

líder): “Você acredita que com mais uma fase vamos concluir a entrega?”. Se a 

maioria absoluta responder assertivamente, tem-se um bom indicador de fluxo de 

projeto e a reunião pode ser encerrada ou seu tempo pode ser utilizado para outras 

discussões pertinentes ao projeto. Se as respostas positivas não atingirem a maioria 

absoluta, este será um indicador que medidas adicionais e urgentes devem ser tomadas 

para convergir a entrega para a meta, ou seja, faz-se necessário um replanejamento da 

iteração. Neste cenário, configura-se o segundo objetivo da R3 – discutir o quê 

precisa ser feito para garantir a entrega no prazo e não procurar encontrar 

justificativas para o atraso. As variáveis custo e requisitos (escopo) devem ser 

trabalhadas a exaustão, conforme descrito na Seção 3.3.  

                                                
19 A distribuição pode ser toda de uma vez, ou diariamente conforme o andamento das atividades. 
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! Reunião R4: 

A reunião R4 é o momento da entrega interna do time de projeto. O líder faz o papel 

do cliente (seja ele interno ou externo), verificando o que está sendo entregue, com o 

que foi estabelecido na reunião R1. Sendo que o principal objetivo desta reunião é 

decidir o que fazer com a próxima fase (Pulmão$). Para auxiliar a decisão do líder, 

três cenários e suas conduções são apresentados no Quadro 4. Caso a iteração se 

encaixe nos Cenários 2 ou 3, um novo planejamento deve ser elaborado – nos moldes 

da reunião R3 – com foco em cumprir a entrega com o cliente (de fato), ao final da 

fase de Pulmão, ou seja, ainda dentro do prazo da iteração.  

 

! Reunião R5: 

A iteração finaliza formalmente com a reunião R520, que possui dois momentos 

distintos. O primeiro (R5a) é onde a entrega é apresentada e validada pelo cliente, 

sendo um momento importante para o time obter retorno (feedback) sobre a satisfação 

e expectativas do cliente sobre o projeto. Para registro da validação, recomenda-se a 

utilização de um termo de aceite da entrega, conforme modelo do APÊNDICE II. No 

segundo momento (R5b), sem a presença do cliente, o time faz uma reunião de 

retrospectiva21, para avaliar os pontos positivos e negativos da iteração que finalizou, 

além de discutir e implementar o que precisa ser melhorado e sobre tudo, assimilar e 

difundir as lições aprendidas. 

 

  

                                                
20 Existe a possibilidade, inclusive almejada pelo método, da entrega ter sido feita na reunião R4 e a fase de 
Pulmão, ser cancelada. Desta forma, a reunião R5 acontece na sequência da R4. 
21 Nos mesmos moldes da reunião de retrospectiva do método Scrum.  
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! Reuniões de Feeds: 

Como pano de fundo para o plano de comunicação e para todo o método Rush – mas 

não menos importante – recomenda-se que o líder de projeto tenha uma rotina de 

reuniões diárias (feeds). Os Feeds, são reuniões informais de 5 a 10 minutos, sem 

horário e local pré-determinado, onde o líder procura individualmente cada membro da 

sua equipe de projeto para conversar. A postura do líder nesta conversa é mais de 

ouvir, deixando seu interlocutor a vontade para relatar seus avanços, dúvidas, 

dificuldades e conflitos. Sobre os avanços, o líder deve analisar se estão em linha com 

os objetivos da entrega, e neste caso, incentivar e motivar o colaborador; caso 

contrário, deve atuar esclarecendo a entrega e corrigindo o rumo das atividades. Além 

disso, o líder deve buscar sanar as dúvidas, remover os obstáculos e conciliar os 

conflitos (sobre tudo os de ordem pessoal), por isso a importância da conversa 

individual e reservada. Apesar de informal, os Feeds não devem ser confundidos 

com as conversas corriqueiras que o time costuma ter diariamente durante a execução 

do projeto. 

 

Cabe relembrar, que o método Rush deve ser utilizado dentro de um método mais 

abrangente de gerenciamento de projetos, e que o plano de comunicação aqui apresentado, 

não é excludente de outras práticas de comunicação, como por exemplo o daily meeting22 do 

Scrum, que pode ser utilizando junto com os Feeds e reuniões R1 a R5.  

Por exemplo, em casos de iterações curtas, como uma semana, as próprias reuniões R1 

a R5 proporcionarão o momento diário de união de todo o time – porém com um pouco mais 

de tempo – e neste caso, o daily meeting pode ser feito junto, ou dentro, das reuniões do Rush. 

Já em iterações maiores, como um mês, no Rush se tem a união do time somente uma vez na 

                                                
22 Reuniões diárias de 15 minutos com todo o time do projeto para discutir o que foi feito no dia anterior e 
priorizar as atividades do dia que se inicia. 
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semana e sendo o Scrum o método principal, o daily meeting pode ser normalmente 

executado, concomitantemente aos Feeds. Desta forma, caberá a cada líder de projeto, 

escolher qual será o plano de comunicação que melhor se adequa a sua empresa, equipe e 

projeto.  

Como forma de compilação da rotina de reuniões apresentada, o Quadro 5 fornece um 

resumo do plano de comunicação do Rush. 

 

Quadro 5 - Resumo do plano de comunicação 

Reunião Duração23 Descrição 

Feed 5 a 10 Min. Informal, em par (líder e membro da equipe). Foco no 

acompanhamento do projeto. Poucos ou nenhum registro. 

R1 30 a 60 Min. Formal, com todo o time (o cliente é bem vindo). 

Comunicar a entrega detalhadamente e esclarecer dúvidas. 

Registros simples. 

R2 45 a 90 Min. Formal, com todo o time. Apresentação dos resultados das 

pesquisas e testes (caos), escolha da melhor estratégia e 

planejamento da iteração. Registros simples. 

R3 05 a 45 Min. Formal, com todo o time. Avaliação de ritmo do projeto e 

replanejamento caso necessário. Registros simples. 

R4 30 a 60 Min. Formal, com todo o time. Validação interna da entrega e 

replanejamento caso necessário. Registros simples. 

R5a 30 a 60 Min. Formal com o cliente. Para aceite da entrega, 

acompanhamento de projeto e alinhamento da próxima 

entrega. Registros simples e assinatura do termo de aceite da 

entrega (APÊNDICE II). 

R5b 30 a 60 Min. Formal, com todo o time. Reunião de retrospectiva e lições 

aprendidas. Registros simples. 

 

                                                
23 Conforme duração da iteração (de 1 a 4 semanas), tamanho da equipe e complexidade da entrega. 
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Com o plano de comunicação, finaliza-se o detalhamento do método Rush, permitindo 

que este seja inserido no contexto de gerenciamento ágil das empresas. Exemplificando o 

conceito apresentado, a Figura 20 ilustra uma possível aplicação do Rush dentro do Scrum. 

 

Figura 20 – Exemplo de aplicação do Scrum com Rush 

 

Fonte: O autor 

 
 

3.6. Boas Práticas do Rush 

 

Como já citado, o método Rush não é um framework, mas um guia de suporte para 

condução de iterações que possuí embasamento em algumas importantes boas práticas de 

gerenciamento ágil de projetos. Este capítulo finaliza com a compilação das 8 principais boas 

práticas abordadas pelo Rush e um breve comentário sobre cada uma dela (apresentadas no 

Quadro 6). 

 

  

!
!
!
!
!
!

Caos#! Ação!!

Superação?!Pulmão$!
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Quadro 6 - Boas práticas do Rush 

Boa Prática  

Caos antes do planejamento Dar a equipe um momento de liberdade e criatividade antes 

de se iniciar o planejamento formal da interação. Rodar o 

ciclo PT&P. 

 

Menos burocracia Menos é mais. Menos burocracia traz mais agilidade, mais 

motivação, mais foco, mais prazer e bem estar ao time. No 

Rush, praticamente não existem formulários, templates, 

tabelas ou quadros para serem preenchidos. 

 

Foco na entrega, dentro do 

prazo 

Fornecer a equipe um objetivo claro, e trabalhar com todas 

as demais variáveis para atingimento da meta. 

 

Replanejamento Não é preciso aguardar a finalização de uma iteração para 

saber que ela não cumprirá seus objetivos, desta forma, 

replanejar no meio do caminho é melhor que seguir no 

caminho que não levará a entrega. 

 

Superação24 Atingir metas, muitas vezes, requer sacrifícios, obstinação, 

dedicação e comprometimento extra, e a equipe Rush deve 

possuir estas qualidades, pois elas serão necessárias em 

algum momento do projeto. 

 

Micro pulmões Trazer os ajustes (do final dos projetos) para próximo da 

execução, fazendo com que as correções de rotas e 

atingimento de metas ocorra dentro da iteração. 

 

  

                                                
24 Toda superação deve de alguma forma ser recompensada. Cabe ao líder descobrir o que é valor para cada 
membro da sua equipe e recompensa-lo com algo que realmente seja importante para ele. 
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Gerenciamento por entrega O líder de projeto não deve se preocupar com tarefas e 

atividades (estas são preocupações do time de 

desenvolvimento), mas sim estar atendo se o “caminho” 

que a equipe está tomando, os levará a meta, e se 

necessário, agir.  

 

Comunicação individual Muitos dos problemas não aparecem nas reuniões em 

equipe, mas isso não significa que não existem. Uma 

rápida conserva individual propicia a oportunidade destes 

problemas virem à tona, assim como ajuda também o líder 

a entender melhor seu time e questões técnicas do projeto. 

 

 

Diversos outros conceitos (valores, princípios e práticas) dos mais variados métodos 

ágeis como: sentar-se junto; feedback constante; simplicidade; envolvimento do cliente etc., 

são muito bem alinhados com o Rush e devem, sempre que possível, ser utilizados. 

O próximo capítulo apresenta algumas aplicações do Rush em iterações de projetos de 

inovação envolvendo software e hardware. 
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4. APLICAÇÃO	  E	  DISCUSSÃO	  DOS	  RESULTADOS	  

 

Este capítulo apresenta a aplicação do Rush em casos reais de projetos de inovação, 

assim como faz uma análise dos resultados, lista suas vantagens e limitações e apresenta as 

contribuições do método desenvolvido. 

Com o objetivo de testar na prática os conceitos do Rush, a equipe de inovação do 

Instituto SENAI de Tecnologia em Automação e TIC (Tecnologia da Informação e 

Comunicação) localizando em Florianópolis/SC, foi convidada para participar do 

experimento. O convite foi aceito e dois projetos em execução foram selecionados para a 

aplicação, priorizando-se entregas que envolvessem software e hardware. Por se tratar de 

projetos reais e que possuem cláusulas de sigilo, o nome das empresas envolvidas, 

pesquisadores e alguns detalhes técnicos são omitidos, atendo-se mais a aplicação do método, 

plano de comunicação e seus resultados. 

 

4.1. Caso 1: Kit Dual Fuel 

 

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um kit dual fuel, diesel / gás natural, 

para moto geradores a diesel, similar aos kits de conversão para GNV (gás natural veicular) de 

carros ciclo Otto25. Este kit dual fuel, deve ser adaptado nos moto geradores diesel, com o 

mínimo de intervenção mecânica e elétrica, permitindo que estes funcionem com uma mistura 

de diesel e gás natural, mantendo o desempenho de geração elétrica e diminuindo o custo com 

combustível (relação diesel versus diesel/gás). 

 

                                                
25 Motores a combustão de gasolina ou álcool. 
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O líder do projeto, dentre as diversas entregas que o projeto ainda tinha para cumprir, 

selecionou uma entrega que fosse possível de ser executada em 3 semanas, por uma equipe 

composta por dois pesquisadores, compondo uma iteração total de 4 semanas. 

Por se tratar de um método novo para a equipe de projeto, como preparação para a 

reunião R1, foi apresentado em detalhes o método aos pesquisadores em uma reunião prévia 

(R0), de aproximadamente 2 horas, onde além dos conceitos do Rush, discutiu-se também os 

objetivos do experimento e a forma como seria aplicado. Deu-se então o início a iteração. 

Na reunião R1, o líder reuniu sua equipe e comunicou a entrega que teriam pela frente. 

A entrega foi a seguinte: Implementação de um controlador eletrônico para o kit dual fuel, 

interligado com sensores e atuadores em bancada, conforme ilustrado na Figura 21. 

 

Figura 21 - Diagrama em blocos da entrega 

 

Fonte: O autor 

 

Além de se utilizar da Figura 21 para entendimento da entrega, o líder completou 

descrevendo funcionalidades e detalhando os requisitos da seguinte forma.  
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Resumo da entrega: Escolher e embarcar em um sistema eletrônico, definido pelo time, o 

modelo computacional de controle do kit dual fuel previamente desenvolvido no ambiente 

Simulink. O controlador deverá estar interligado com sensores e atuadores do kit que serão 

testados em bancada por meio de uma lista de instruções. 

  

Requisitos funcionais e qualitativos:  

! Ler 3 sensores que permitam conhecer: 

" [°C] A temperatura (faixa mínima de 0-600 °C); 

" [A] Corrente em uma linha trifásica (mínimo de 300A por fase); 

" [Ɵf] Abertura da borboleta (de acordo com o datasheet). 

  

! Atuar em 2 componentes da linha de gás: 

" [Ɵa] Borboleta eletrônica: Enviar o comando eletronicamente; 

" [ON/OFF] Válvula de shutoff: Enviar o comando eletronicamente. 

   

Comunicado a entrega e esclarecido dúvidas da equipe quanto ao entendimento das 

questões técnicas e objetivos da iteração, o líder encerrou a reunião R1, dando início a fase de 

Caos. 

Durante a primeira semana da iteração (Caos#), o líder buscou fazer as reuniões de 

Feed diariamente; vezes presencial, vezes por telefone em virtude de compromissos externos, 

e os pesquisadores se empenharam em buscar a melhor solução tecnológica para a entrega, 

visando os recursos e prazo que tinham a disposição. 

Ao final do Caos, aconteceu a reunião R2, onde foram discutidas as ideias, conceitos e 

técnicas pesquisadas, além dos testes realizados pelo time. Os pesquisadores trouxeram de 

forma conjunta a proposta de solução, criando duas frentes de desenvolvimento (sub-entregas) 
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que deveriam no final convergir para a entrega da iteração: Software de controle embarcado e 

Hardware (controlador lógico programável, mais sensores e atuadores). Como forma de 

organização das ideias discutidas, o líder utilizou uma lousa, onde foi construindo com seu 

time uma visão técnica da solução. A lousa foi fotografada (Figura 22) e na sequência foi 

utilizada para a construção da lista de atividades da iteração. 

 

Figura 22 - Visão técnica da solução 

 

Fonte: O autor 

 

Para validar se a solução proposta pelo time estaria adequada ao prazo da entrega e 

capacidade homem/hora disponível, novamente utilizou-se a lousa branca para listar as 

atividades que deveriam ser executadas, estimando-se os tempos necessários para cada tarefa. 

O resultado desta análise, pode ser observado na Figura 23, configurando-se assim como o 

planejamento da iteração. 
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Figura 23 - Análise de atividades x tempo 

 

Fonte: O autor 

 

Finalizado a reunião R2, deu-se início a fase de Ação, onde os pesquisadores 

buscaram seguir o planejamento, e o líder o plano de comunicação. Em virtude de outras 

atividades, o líder não conseguiu fazer o Feed todos os dias com ambos os pesquisadores. 

Já finalizado a fase de Ação, realizou-se a reunião R3, que iniciou com a seguinte 

pergunta para o time: “Você acredita que com mais uma fase vamos concluir a entrega?”. 

Neste momento, cada membro da equipe do projeto (incluindo o líder), ponderando sobre as 

dificuldades enfrentadas e perspectivas futuras, respondeu de forma negativa (não), 

configurando um consenso do time que não seria possível entregar ao final da próxima fase. 

Sendo que o principal problema estava relacionando a super-alocação da equipe em outras 

atividades não planejadas e não relacionadas ao projeto. 

Visto as respostas negativas, o foco da reunião mudou para as ações de superação 

(replanejamento), buscando alternativas para a super-alocação do time. O contexto era: “O 

que devemos fazer para entregar no prazo?”. Após algumas discussões com o time e 
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negociações com o gerente do Instituto e outros líderes de projetos, as seguintes ações foram 

tomadas: 

! Com impacto nas atividades de software: Alocação em tempo integral do 

pesquisador responsável pelas atividades de software, liberando-o de todas as demais 

atividades não relacionadas ao projeto, além da alocação de mais uma pessoa 

(estagiário), focado neste desenvolvimento. Como medida adicional, o líder do projeto 

que inicialmente não possuía atividades de execução, assumiu parte de algumas 

atividades como forma de garantir a entrega. 

! Sobre as atividades de hardware: Por motivo de viagem a um treinamento (não 

programado), haveriam apenas 8 horas de trabalho disponíveis do segundo 

pesquisador para finalização de suas atividades, sendo que este tempo não era 

suficiente. Como resolução, foi alterado a logística de deslocamento do pesquisador, 

por uma configuração mais cara, porém mais rápida, somada a utilização de horas 

extras, fazendo-o ter disponível para o projeto 16 horas de desenvolvimento. 

 

Por fim, concluiu-se que tais medidas – todas relacionadas a aumento de custo – 

seriam suficientes para se cumprir o prazo da entrega, sem necessidade de redução de 

requisitos.  

A fase de Superação foi executada seguindo-se as atividades do planejamento e 

conforme as medidas de contingencia citadas acima. Os resultados de tais medidas e do 

empenho do time, foram verificados na reunião R4, onde a entrega foi feita em sua plenitude 

e dentro do prazo inicial, ou seja, ao final da fase de Superação, ganhando-se o Pulmão. Uma 

vez feita a entrega, o líder do projeto optou por cancelar a quarta fase (Pulmão$), dando início 

antecipadamente a próxima iteração. 
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Como forma de ilustrar melhor a entrega, pode-se observar na Figura 24 como o 

controlador desenvolvido nesta iteração, se integra a todo o sistema. 

 

Figura 24 - Kit dual fuel 

 

Fonte: O autor 

 

4.2. Caso 2: Simulador de Soldagem 

 

Neste segundo caso, o objetivo do projeto é o desenvolvimento de um simulador de 

treinamento de soldagem para capacitação profissional, composto por hardware (joysticks 

para simular o maçaricos e máscaras de soldagens 3D) e um sistema computacional, que 

utiliza técnicas de computação gráfica e realidade aumentada. O simulador deve ser capaz de 

simular exercícios de soldagem SMAG e MIG/MAG, onde o usuário (aluno), utilizando 

equipamentos que simulem a ação dos maçaricos, adaptados com sensores de movimento, 

 

11 
 

 

Figura 2 – Diagrama de blocos do kit dual fuel 

Visando apresentar uma aplicação prática do kit, a figura 3 apresenta o mesmo diagrama de blocos 

entretanto utilizando componentes reais instalados em um grupo motogerador Cummings 110 D6 de 

140kVA. Estes componentes deverão ser muito similares mesmo alterando faixas de carga e fabricantes de 

motogeradores, devendo ser especificados para cada situação assim como detalhado em tópicos anteriores. 

 

Figura 3 – Componentes de um kit dual fuel em um motogerador Cummings C110 D6 (140kVA) 
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possam realizar suas atividades em um ambiente virtual que mistura elementos reais com 

virtuais, proporcionados pela realidade aumentada, de maneira semelhante ao mundo real, 

porém com segurança. As máscaras de soldagem são adaptadas com óculos 3D e com um 

sistema de rastreamento de movimentos (tracker), sendo todo o treinamento realizado em um 

ambiente real com elementos virtuais 3D controlados. 

Desta forma, o líder selecionou uma das entregas do projeto e conforme cronograma já 

estabelecido, fixou esta entrega em 10 dias úteis, ou seja, 2 semanas. Para esta iteração, seu 

time era formado por 3 pesquisadores (um engenheiro e dois programadores), além do próprio 

líder (analista de sistemas). 

Neste caso, de forma análoga ao caso anterior, por se tratar de um método novo para o 

time de projeto, foi apresentado em detalhes o método Rush aos pesquisadores, em uma 

reunião prévia (R0) de aproximadamente 2 horas, onde discutiu-se também os objetivos do 

experimento e a forma como seria aplicado. Deu-se então o início a iteração. 

Na reunião R1, o líder reuniu seu time e comunicou a entrega que deveriam executar. 

A entrega foi a seguinte: Medir e mostrar a velocidade da tocha de soldagem em tempo real e 

depois apresentar o movimento realizado em um gráfico. Detalhes definidos pelo líder: 

! Tela em tempo real: Na tela de exercício do simulador, quando o exercício for 

iniciado, deve ser mostrado um valor na tela correspondente à velocidade com que a 

tocha de solda se move sobre a chapa metálica, acompanhado da unidade de medida. 

! Tela do gráfico: Ao final do exercício, deve ser apresentada uma tela com o gráfico 

da velocidade da tocha pelo tempo em que o exercício esteve ativo. 

 

Seguindo a orientação do método – utilizar desenhos, figuras e diagramas – para 

melhor comunicar a entrega, o líder solicitou a um dos pesquisadores que desenhasse o seu 

entendimento sobre as telas da entrega. O resultado é apresentado na Figura 25. 
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Figura 25 - Desenho das telas da entrega 

 

Fonte: O autor 

 

Após esclarecimentos adicionais e depois de verificar que o entendimento da entrega 

estava correto entre todo o time, o líder do projeto dividiu os 10 dias da iteração da seguinte 

forma: Caos = 2 dias; Ação = 3 dias; Superação = 3 dias e Pulmão = 2 dias, encerrando a 

reunião R1 e dando início a fase de Caos. 

Na fase de Caos, a equipe pesquisou formas de capturar a velocidade dos objetos 

virtuais e de exibir gráficos na tela. Durante a reunião R2, e após a apresentação das soluções 

pesquisadas e testadas, o time chegou à conclusão que a captura da velocidade deveria ser 

feita de forma manual, através de algoritmos matemáticos que atualizariam o cálculo com 

frequência personalizável, por exemplo, a cada frame do jogo, ou a cada 100 ms. Já para 

exibir o gráfico foi selecionada uma ferramenta própria do ambiente de desenvolvimento 

(Unity 3D), que desenha linhas entre os pontos inseridos num plano tridimensional, sendo que 

a solução encontrada para fazer o gráfico 2D foi zerar o eixo Z, ficando o vetor da seguinte 

forma (X = tempo, Y = velocidade, Z = 0). 
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Uma vez alinhadas as soluções que seriam utilizadas, ainda na reunião R2, deu-se 

inicio ao planejamento da iteração, seguindo o ciclo PT&P. De maneira bem prática e 

objetiva, o time listou as tarefas que deveriam ser executadas:  

1) Colocar a velocidade na tela. 

2) Gerar o gráfico a partir de 2 vetores (só pontos com linhas). 

3) Coletar informação em tempo real (velocidade x posição). 

4) Embelezar telas (legendas, fundo etc.). 

 

Na sequência as tarefas foram distribuídas entre os membros da equipe, conforme 

anotações da Figura 26. Pode-se observar que o time desenhou os 6 dias de execução (3 dias 

da fase de Ação e 3 dias da fase de Superação), distribuindo as atividades e alocando as 

pessoas (letras da inicial do nome dos membros da equipe). Feito o planejamento, deu-se 

início a fase de Ação. 

 

Figura 26 - Planejamento da iteração (Ação! e Superação?) 

 

Fonte: O autor 
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A fase de Ação transcorreu sem grandes percalços26, fazendo com que na reunião R3, 

ao responder a pergunta: “Você acredita que com mais uma fase vamos concluir a 

entrega?”, a equipe de forma unânime respondeu, sim, optando em manter o planejamento e 

ritmo atual. 

Seguindo o projeto, na fase de Superação (que neste caso se tornou somente uma 

continuação da fase de Ação) o desenvolvimento foi marcada por grandes dificuldades (não 

identificadas até então) nas tarefa 2 e 3. Estas questões estavam relacionadas com: 

! Tarefa 2 - Descobriu-se que para gerar o gráfico, seria necessário estabelecer um 

intervalo de tempo bem definido para realizar a aquisição da posição da tocha para que 

fossem realizados os cálculos da velocidade, quando a princípio se acreditava que a 

coleta poderia ser feita utilizando o tempo variável entre os frames da simulação. 

! Tarefa 3 - Uma vez descoberta a solução para a tarefa 2, resolveu-se parte da tarefa 3. 

Porém ainda se fez presente a questão da instabilidade de aquisição da imagem 

realizada pela biblioteca de realidade aumentada, ocasionando a instabilidade na 

exibição da velocidade em tempo real e a geração de valores irreais no gráfico. 

 

Diante das dificuldades supracitadas, durante a reunião R4, a equipe não conseguiu 

fazer a entrega de forma plena, fazendo uma entrega parcial com baixa qualidade e 

confiabilidade. Desta forma, o líder do projeto, optou por utilizar a fase de Pulmão (cenário 2 

– Quadro 4) para concluir a entrega. Para isso, um novo planejamento foi feito para os 

próximos 2 dias, utilizando a mesma equipe de projeto. 

Na fase de Pulmão foi desenvolvido um filtro para excluir os dados gerados durante os 

picos de instabilidade. Além do filtro, foi melhorado o algoritmo de coleta dos dados, 

reduzindo um pouco o tempo de aquisição e utilizando médias, sem que houvesse perda na 

                                                
26 Durante esta fase a equipe optou por trocar a execução da tarefa 2 com a tarefa 3, sendo que para gerar o 
gráfico foram utilizados valores fictícios. 
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qualidade da informação. Com isso a exibição da velocidade em tempo real ficou estável e o 

gráfico não apresentou mais os picos de valores irreais. Além disso, a equipe implementou 

melhorias na interface das telas e validou a veracidade da informação adquirida (velocidade), 

utilizando instrumentos de medição comercial. 

Concluída a iteração, na reunião R5a, a entrega foi realizada com sucesso (cumprindo 

requisitos, prazo e custos) e assim, recebendo o aceite do cliente. Na foto da Figura 27 pode-

se observar o resultado desta entrega.  

Na sequência foi realizada a reunião R5b (retrospectiva e lições aprendidas), onde 

foram discutidas, principalmente, as causas e motivos que levaram o time a uma avaliação 

errada de ritmo ao final da fase de Ação (reunião R3). Na avaliação da equipe, devido ao 

método ser novo e executado pela primeira vez, o time não soube explorar bem o tempo de 

Caos, especificamente os testes, onde poderiam ter detectado indícios dos problemas que 

acabaram enfrentado; além de um certo otimismo exagerado durante a avaliação de ritmo. 

Estas questões foram assimiladas pelos pesquisadores, como lições aprendidas e não deverão 

voltar a acontecer nas próximas iterações. 

 
Figura 27 - Foto do simulador de soldagem 

 
Fonte: O autor 
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4.3. Vantagens e Limitações do Método Rush 

 

Abrindo as discussões sobre o método, as vantagens e limitações apontadas nesta 

Seção, refletem a opinião dos líderes de projeto e membros das equipes de desenvolvimento, 

que participaram dos casos piloto de aplicação do Rush. 

! Vantagens: 

" Implantação: O método se mostrou bastante simples e rápido27 de implantar, 

mesmo em equipes com profissionais com pouca experiência em gerenciamento de 

projeto. Os casos de aplicação mostraram que já na primeira iteração utilizando o 

método, os conceitos foram bem assimilados e os resultados foram positivos. 

" Feeds: As reuniões de Feed aumentaram o conhecimento dos líderes em relação 

aos diferentes aspectos do projeto, pois abordaram questões que muitas vezes não 

eram comentadas nas reuniões em grupo, como nos daily meetings, por exemplo.  

" Planejamento: Em virtude do período bastante construtivo da fase de Caos, o 

planejamento mostrou-se mais simples, objetivo e assertivo, ou seja, com maior 

qualidade. A flexibilidade e agilidade também mostrou-se outro ponto forte, uma 

vez que se abre uma nova “janela” de planejamento ao final da fase de Ação 

(reunião R3), quando isso é necessário. 

" Foco e Resultado: O método deixa claro o foco da iteração – entregar no prazo – 

fazendo com que toda a equipe fique melhor alinhada com este objetivo e consiga 

com maior frequência, atingir os resultados esperados.  

" Versatilidade: O método – a exemplo de uma ferramenta – não precisa ser 

utilizado em todas as iterações do projeto, mais sim naquelas com entregas críticas, 

que envolvem alta complexidade, inovação e prazos curtos. 

                                                
27 Foram utilizadas aproximadamente 2 horas para explicar o método as equipes e prepara-las para a iteração. 
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" Simplicidade: Quase não existe burocracia e nem a necessidade de utilização de 

software e ferramentas específicas, pois o Rush é baseado em cultura, conceitos e 

boas práticas. A parte de controle e documentação, cabe ao método mais 

abrangente de gerenciamento de projeto, onde o Rush será aplicado.  

 

! Limitações: 

" Tamanho da equipe: Como a maioria dos métodos ágeis, o Rush não é 

recomendado para trabalhos com grandes equipes, pois nestes casos, questões 

simples como fazer as reuniões de Feeds, se tornariam muito trabalhosas e em 

alguns casos até impossíveis. No outro extremo, em projetos individuais, na fase 

de caos (e planejamento), acaba-se perdendo características importantes do 

método, como as discussões e a diversidade de ideias, técnicas, testes e soluções, 

que levam a um bom planejamento e consequentemente ao atingimento das metas. 

" Relaxamento: Ao se trazer o pulmão para dentro da iteração, deixando-o mais 

perto da atividade em execução, existe uma tendência natural da equipe relaxar, 

pois acaba contando com este tempo extra. Este efeito de relaxamento, tende a 

diminuir com a ação mais presente do líder, premiações28 para a equipe no caso de 

“ganhar” o pulmão, além do amadurecimento do time de projeto sobre o método. 

" Aplicabilidade: O método por ser muito focado em prazo, acaba ficando restrito a 

projetos que tem este quesito entre suas principais metas, perdendo assim uma 

aplicabilidade mais ampla e irrestrita. Também, necessita-se que o projeto seja 

executado em iteração, fechando mais um pouco sua aplicação. A Figura 28 

sugere uma forma de seleção e aplicação do Rush. 

 

                                                
28 Uma forma de premiação, é conceder um dia de folga ou atividades livres ao time, como forma de descanso e 
motivação. 
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Figura 28 - Gráfico de seleção de método de gerenciamento de projeto 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

4.4. Contribuições do Método 

 

Dentro do recorte estabelecido para este trabalho, finaliza-se a discussão apresentando 

uma relação entre os problemas apontados no mapa mental (APÊNDICE I) e as respectivas 

contribuições advindas do método Rush (ver Quadro 7, Quadro 8 e Quadro 9). 

 

Quadro 7 - Cluster: Gerenciamento de projetos 

Gerenciamento de projetos: 

Problemas 

Contribuição do método Rush 

Hesitação na tomada de decisões Estabelece momentos formais para as tomadas de 

decisão, porém com a colaboração de todo o time, 

como na reunião R1 (planejamento) e R3 (ritmo e 

replanejamento). 

 

Ausência de método; Mal utilização 

de método 

Por ser simples, tem sua implantação e utilização 

facilitada. 

 

Tradicional Ágil 

Ágil 
Ágil +  

Rush 

Fo
co

 e
m

 P
ra

zo
 

Complexidade da Entrega 
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Falta de monitoramento Monitoramento diário através dos Feeds, e ainda 

pontos formais de checagem com as reuniões R1 a 

R5. 

 

Mal utilização de ferramenta;  

Ausência de ferramenta 

 

Não necessita de ferramentas elaboradas ou 

complexas. 

Múltiplos projetos e super alocação Ao finalizar as entregas no prazo, o gestor não tem 

que lidar com alocação de pessoas além do 

cronograma base, melhorando substancialmente a 

gestão de múltiplos projetos. 

 

 

Quadro 8 - Cluster: Pessoas 

Pessoas: Problemas Contribuição do método Rush 

Equipe insuficiente Entregando no prazo, o trabalho extra (ou além do 

previsto) diminui e assim um número menor de 

profissionais podem dar conta do serviço. 

 

Mal alocação da equipe O método incentiva alterações na alocação da equipe, 

quando o ritmo não está bom. 

 

Falta de motivação É rico em elementos de motivação, como a fase de 

Caos, dando liberdade de criação para a equipe; os 

Feeds, onde o líder apoia individualmente as pessoas, 

e a própria sensação de êxito quando se ganha o 

Pulmão. 

 

Falta de foco Ponto forte do método, uma vez que deixa bem claro 

qual é o foco da iteração para toda a equipe. 
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Mesmo não atuando diretamente na etapa de elaboração de propostas, os conceitos e 

boas práticas do Rush podem contribuir neste contexto, pois normalmente os profissionais 

envolvidos na execução são os mesmo que participam da construção das propostas.  

 

Quadro 9 - Cluster: Propostas mal elaboradas 

Propostas mal elaboradas: 

Problemas 

Contribuição do método Rush 

Escopo mal definido As práticas de definição e comunicação das entregas 

ao time com exemplos, pré concepções e desenhos; 

quando aplicadas na elaboração do escopo da 

proposta, tendem a deixar o escopo mais bem 

definido. 

 

Pouco tempo de estudo e 

dimensionamento 

O aprendizado da fase de Caos e do ciclo PT&P, 

juntamente com o foco de tempo, podem contribuir 

para dimensionamento melhores, mesmo em prazos 

curtos. 

 

Dificuldade técnica imprevisível Reagir rápido a adversidades e imprevistos, dentro da 

própria iteração, são características do método. 

 

Otimismo exagerado A prática de ouvir a opinião de todos os membros da 

equipe, ajuda a limitar otimismos exagerados 

individuais. 

 

Falsa expectativa do cliente Estando mais próximo do cliente, solicitando 

validações das entregas (feedbacks) e discutindo 

priorizações, tendem a diminuir as falsas expectativas 

do cliente. 
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5. CONCLUSÃO	  

 

Este capítulo apresenta as conclusões do trabalho, analisando o atendimento aos 

objetivos estabelecidos e reafirmando os principais resultados obtidos, assim como estabelece 

propostas de trabalhos futuros. 

Como principal meta deste trabalho, tem-se o desenvolvimento de um método de 

suporte a iterações – objetivo e simples – aplicável a projetos de inovação e que potencialize 

as entregas dentro do prazo. Concomitantemente, os objetivos específicos estabelecidos são: 

identificar as melhores práticas e métodos utilizados atualmente; elaborar uma nova proposta, 

com base no estudo realizado; aplicar o método em casos reais de projetos de inovação; e por 

fim, comprovar a efetividade da proposta. 

Neste contexto, uma extensa pesquisa literária foi realizada, aprofundando-se no 

estudo dos métodos mais relevantes para a proposta deste trabalho e identificando-se as 

principais práticas que serviram de base para a elaboração do novo método. Todo este 

processo foi bastante rico, principalmente as trocas de informações com experientes 

especialistas da área, gerentes e líderes de projeto, culminando com uma proposição sólida e 

concisa de método, que foi aplicado em dois casos reais de projetos de inovação de produto. 

A análise dos resultados mostra que o método foi aplicado – e implantado – de 

maneira bastante simples e objetiva juntos as equipes de trabalho, obtendo os resultados 

esperados, ou seja, as entregas foram feitas dentro do prazo (cumprindo-se o cronograma 

estabelecido) e de forma plena (em linha com os requisitos de projeto). Desta forma, conclui-

se que os objetivos do trabalho foram atingidos, colaborando significativamente com a 

redução do atraso nos cronogramas dos projetos. 
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Em uma visão geral, o método Rush apresentou diversos benefícios em relação os 

métodos tradicionais de mercado (clássicos ou ágeis), quando aplicados isoladamente; pois 

mostrou potencial para ser um acelerador (ou “turbo”) dos demais métodos, quando 

combinados com harmonia. 

 

5.1. Propostas para Trabalhos Futuros 

 

O conceito de iterações é largamente utilizado no gerenciamento ágil de projetos, 

desta forma, o método aqui proposto deve ser utilizado dentro de métodos mais abrangente, 

compondo uma técnica mista, como por exemplo: Scrum com Rush, PRINCE2 com Rush ou 

RUP com Rush. Por isso, questões como visão de produto, plano de entregas, tratamento de 

riscos, plano de aquisições, processos de abertura e encerramento entre outros, não são 

abordados neste trabalho, pois fazem parte dos métodos onde o Rush deve ser aplicado. 

Uma proposta de continuação deste trabalho é desenvolver um framework completo de 

gerenciamento ágil de projetos de inovação, começando na definição da visão do produto, 

passando pelo plano de entregas e se integrado perfeitamente com o método de iterações aqui 

proposto, conforme ilustrado na Figura 29. Adicionalmente a estrutura principal deste futuro 

método, se teria um plano de gerenciamento de aquisições, que são especialmente traumáticos 

em projetos inovadores de manufatura e um dos principais focos de atraso de cronograma.  

Também trabalha-se com a ideia de não gerenciar riscos da forma tradicional (com um 

planejamento específico e documentos próprios), pois o esforço e custo para isso costuma ser 

muito alto, assim num conceito de desburocratização e agilidade, simplesmente aceita-se o 

risco29 e direciona-se a energia para as demais áreas do projeto. Conceitos como este não 

                                                
29 Cabe ressaltar que não gerenciar não significa não levar em consideração, não avaliar. Os riscos devem ser 
mapeados antes do início do projeto e avaliado seus impactos, e se aceitos, o projeto inicia. Caso algum risco 
venha a acontecer, evidentemente, deverá ser tratado em ação específica. 
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podem ser aplicados a todos os tipos de projeto, mas é uma forma de instigar novas ideias e 

pensar diferente a forma como lidamos com o risco. 

Joichi Ito, diretor-geral do Media Lab do MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

em entrevista para a revista HSM Management (2013), citando seus princípios norteadores 

declarou, “É preciso também trocar a segurança pelo risco; a mentalidade d.i. (depois da 

internet) inclui parar de querer gerenciar riscos, porque isso custa muito caro.”, pactuando 

com a linha de gerenciamento aqui apresentada. 

 

Figura 29 - Macroestrutura de método para trabalhos futuros 

 

Fonte: O autor 

 

Detalhando um pouco melhor a proposta de método da Figura 29, segue alguns 

conceitos para cada bloco da macroestrutura. 

! Visão: 

" É a visão do produto final do projeto. 

" Deve ser definida de forma a não mudar (ou mudar pouco) durante o projeto. 

" Serve de referencial e meta. 

" Deve-se utilizar, preferencialmente, formas gráficas (desenhos etc.) para sua 

representação e comunicação à equipe. 

Visão	  

Plano	  de	  
Entregas	  

Iterações	  

Plano de 
Aquisições 
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" Substitui o conceito de escopo do projeto, que deixa de existir. 

" É utilizada para estabelecer as entregas do projeto e consequentemente o aceite do 

cliente. 

" Deve ter foco no problema a ser resolvido. 

" Utiliza pré concepções para construção da visão.  

" Deve antecipar soluções. 

" Deve representar uma concepção concisa do produto/projeto. 

" É a principal entrada para o bloco do Plano de Entregas. 

 

! Plano de Entregas: 

" Entregas baseadas em características e funcionalidades. 

" Itens mensuráveis e tangíveis. 

" Primeiro definisse as entregas macro do projeto, com base na visão. 

" Depois faz-se o desdobramento das macro entregas, compondo o plano de 

entregas. 

" Serve como linha de base e/ou cronograma geral do projeto. 

" É a principal entrada para o bloco de Iterações. 

 

! Iterações: 

" Aplicação do método Rush. 

 

Por fim, as questões abordadas neste tópico, necessitam ser aprofundadas através de 

pesquisas e prototipação, mas servirão como norteadores de um trabalho futuro. 

 	  



 78 

REFERÊNCIAS 

 
AGILE MANIFESTO. Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, 2001. 
Disponível em: <http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/>. Acesso em: 14 de Abril de 2014. 
 
AMARAL, D. C.; CONFORTO, E. C.; BENASSI, J. L. G.; ARAUJO, C. Gerenciamento 
ágil de projetos: Aplicação em produtos inovadores. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
ANDRADE, Rômulo C. D. Adaptação do gerenciamento de fornecedor aplicado nas 
metodologias ágeis com ênfase em ITIL, Scrum e MPS.BR. 107f. Dissertação de Mestrado 
– Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. 
 
BECK, K.; ANDRES, C. Extreme Programming Explained: Embrace Change. Segunda 
Edição. Addison-Wesley Professional, 2004.  
 
BEZERRA, Wendy de Souza; CONCEIÇÃO, Carla Avelar da. Utilização da metodologia 
ágil extreme programing (XP) como ferramenta de gestão: Um estudo de caso numa 
empresa do ramo de tecnologia e serviços. Connexio - Revista científica da escola de gestão e 
negócios da Universidade Potiguar, janeiro de 2012. 
 
BOUDOU, Olivier Jean-Christian. Método para o gerenciamento ágil de projeto com 
Mapas Mentais e FBS. 95f. Dissertação de Mestrado – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 
São José dos Campos, 2012. 
 
COAD, Peter; LEFEBVRE, Eric; DE LUCCA, Jeff. Java modeling in Color with UML. 
Prentice Hall PTR, 1999. 
 
CONFORTO, E. C.; REBENTISCH, E.; AMARAL, D. C. Project Management Agility 
Global Survey. Massachusetts Institute of Technology, Consortium for Engineering Program 
Excellence – CEPE, Cambridge, Massachusetts, U.S.A, 2014. 
 
FIGUEIREDO, Alexandre Magno. FDD em uma casca de banana: Um guia de rápido 
aprendizado para a Feature-Driven Development. aXmagno, março de 2007. 
 
GOLDRATT, Eliyahu M. e COX, Jeff. A Meta: Um Processo de Melhoria Contínua. São 
Paulo, SP: Editora Nobel, 2003. 
 
GOLDRATT INSTITUTE. The Theory of Constraints and its Thinking Processes: A 
Brief Introduction to TOC. AGI - Avraham Y. Goldratt Institute, 2009. 
 
HIGHSMITH, J. Agile Project Management: Creating Innovative Products. Boston: 
Addison-Wesley, 2009. 
 



 79 

HUANG, P. M.; DARRIN, A. G.; KNUTH, A. A. Agile hardware and software system 
engineering for innovation. Aerospace Conference, IEEE, 2012. 
 
HSM. Revista HSM Management, N. 96, Ano 16, Volume 07, Janeiro / Fevereiro 2013. 
 
KHRAMTCHENKO, Serguei. Comparing eXtreme Programming and Feature Driven 
Development in academic and regulated environments. Harvard University, 17 de maio de 
2004. 
 
KNIBERG, Henrik. Scrum e XP direto das Trincheiras: Como nós fazemos Scrum. InfoQ: 
2007. Disponível em: <http://www.infoq.com/br/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches>. 
Acesso em: 04 de abril de 2014. 
 
MATSUMOTO, Sérgio Mitiharu. Proposta de método para a gestão de riscos em projetos 
de inovação tecnológica. 138f. Dissertação de Mestrado – Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica, São José dos Campos, 2010. 
 
MICHAELIS. Dicionário Inglês – Português. Editora Melhoramentos Ltda., 2009. 
Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/index.php>. Acesso em: 04 de 
Setembro de 2014. 
 
PALMER, Stephen R.; FELSING, John M. A Practical Guide to Feature-Driven 
Development. Prentice Hall, 2002. 
 
PMI, Project Management Institute. A guide to the Project Management of Body of 
Knowledge (PMBOK). 5. ed. Pennsilvanya: Project Management Institute, 2013. 
 
_________________. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil 
2010, Project Management Institute, 2011. 
 
_________________. PMSURVEY.ORG 2013. Edition. Disponível em: 
<www.pmsurvey.org>. Acesso em: 17 de Agosto de 2014. 
 
PRASS, Fernando; PUNTEL, Márcio Daniel. Um overview sobre FDD, MSF, SCRUM e 
XP. DOTNET Magazine, Rio de Janeiro, Edição 68, 2009. 
 
PUNTEL, Marcio; PRASS, Fernando S. Um Método Ágil Híbrido. Sistemas de Informação 
- Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), 2012. 
 
QUELHAS, Osvaldo; BARCAUÍ, André. A Teoria das Restrições aplicada à Gerência de 
Projetos: Uma Introdução à Corrente Crítica. Revista PMTech, março de 2005. 
 
SCHWABER, K. Agile Project Management with Scrum. Microsoft Press, Washington, 
2004. 



 80 

 
TELES, Vinícius Manhães. Extreme Programming: aprenda como encantar seus usuários 
desenvolvendo software com agilidade e alta qualidade. São Paulo: Novatec, 2006. 
 
_________________. Um estudo de caso da adoção das práticas e valores do Extreme 
Programming. 180 f. Dissertação (Mestrado em Informática) – Instituto de Matemática e 
Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de 
Janeiro, 2005. 
 
TERRIBILI FILHO, Armando. Os cinco problemas mais frequentes nos projetos das 
organizações no Brasil: Uma análise crítica. Revista de Gestão e Projeto - GeP, São Paulo, v. 
4, n. 2, p 213-237, mai./ago. 2013. 
 
THE STANDISH GROUP. Chaos Manifesto 2013: Think Big, Act Small. The Standish 
Group International Inc., Boston, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  



 81 

APÊNDICE I – Mapa Mental 
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APÊNDICE II – Termo de Aceite da Entrega 
 

TERMO DE ACEITE DA ENTREGA 
N0. 
 

Projeto: 

Cliente: 

Declaro que concordo com as entregas relacionadas a baixo, as quais foram aceitas 
formalmente. 

 
Descrição da entrega Ressalvas (quando houver) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Informações adicionais (se necessário): 
 
 

 
Nome Cargo Assinatura 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Local: 
 

Data: 
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ANEXO I – Seleção de histórias para a Sprint Backlog 
 
 
 
 

 
  

COMO PLANEJAMOS SPRINT | 25 
 

 

 

Como a equipe decide que estórias incluir no 
sprint? 

Utilizamos duas técnicas para isso: 
1. No sentimento/instinto 
2. Cálculo da Velocidade 
 
Estimativa usando o sentimento ou instinto 

! Scrum master: “Olá pessoal, podemos terminar a estória A neste 
Sprint?  (apontando para o item mais importante no backlog de 
produtos) 

! Lisa: “Dã. Claro que podemos. Temos 3 semanas, e é uma 
funcionalidade bastante trivial” 

! Scrum master: “OK, e se incluirmos a estória B também? 
(apontando para o Segundo item mais importante) 

! Tom & Lisa em uníssono: “Continua fácil” 
! Scrum master: “OK, e que tal as estórias A, B e C? 
! Sam (ao cliente): “a estória C inclui os tratamentos avançados de 

erros? 
! Cliente: “não, podemos ignorar por enquanto, somente 

implemente o tratamento de erros básicos” 
! Sam: “então C pode entrar também? 
! Scrum master: “OK, e se incluirmos a estoria D?  
! Lisa: “Hmm....” 
! Tom: “acredito que podemos fazê-lo” 
! Scrum master: “90% certo? 50%?” 
! Lisa & Tom: “Mais pra 90%”. 
! Scrum master: “OK, então D entra também. Que acham de 

incluirmos a estória E? 
! Sam: “Talvez.” 
! Scrum master: “90%? 50%?” 
! Sam: “Perto de 50%”. 
! Lisa: “Estou na dúvida.” 
! Scrum master: “OK, então vai ficar de fora. Nos 

comprometemos com A, B, C e D. Se pudermos, terminaremos E 
também, mas ninguém poderá contar com isso, assim deixaremos 
fora do plano do sprint. Que acham disso?  

! Todos: “OK!” 
 
O sentimento ou instinto funciona muito bem para pequenas equipes e 
sprint curtos. 
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26 | SCRUM E XP DIRETO DAS TRINCHEIRAS 
 

 

Estimativas usando cálculos de velocidade 
Essa técnica envolve dois passos: 
1. Defina a velocidade estimada. 
2. Calcular quantas estórias você pode adicionar sem exceder a 
velocidade estimada. 
 
Velocidade é uma medida da “quantidade trabalho realizado”, onde cada 
item é medido com base na sua estimativa inicial. 
 
A figura abaixo mostra um exemplo de velocidade estimada no início de 
um sprint e a velocidade real no final do sprint. Cada retângulo é uma 
estória, e o número dentro dele é a estimativa inicial dela. 
 

  
 
Note que a velocidade real é baseada na estimativa inicial de cada estória. 
Quaisquer modificações na estimativa de tempo da estória durante o sprint 
devem ser ignoradas. 
 
Já posso ouvir você dizendo: “Como isso é útil? Maior ou menor 
velocidade depende de uma série de fatores! Programadores 
inexperientes, estimativas iniciais incorretas, diminuição de escopo, 
problemas não previstos durante o sprint, etc.!”  
 
Eu concordo, esse é um número cru mesmo. Mas ainda assim é uma 
medida útil, especialmente quando não for comparado com nada mais. Ele 
te fornece alguns fatos fixos. “Independentemente dos motivos, aqui está 
uma diferença aproximada de o quanto nós achávamos que gastaríamos na 
atividade e o quanto realmente gastamos”. 
 
E o que dizer sobre uma estória que ficou quase completa durante o 
sprint? Por que não pegamos medidas parciais em nossa velocidade real? 
Bem, é para tirar proveito do fato de que Scrum (e de fato o 
desenvolvimento ágil de software e os processos lean de fabricação em 
geral) trata de ter as tarefas realizadas, prontas para serem entregues! O 
valor de uma coisa feita pela metade é zero (de fato, é até negativo). Leia 
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o livro “Managing the Design Factory” de Donald Reinertsen ou algum 
dos livros de Poppendieck para saber mais sobre o assunto. 
   
Então, com que varinha mágica estimamos velocidade? 
 
Uma maneira muito simples de fazer isso é olhar para o histórico da 
equipe. Qual foi a velocidade dela nos sprints mais recentes? Então 
assuma que a velocidade nesse sprint será equivalente. 
 
Essa técnica é conhecida como tempo de ontem. Isso só é possível para 
equipes que já tenham terminado alguns sprints (com as estatísticas 
disponíveis) e farão o próximo praticamente da mesma forma com o 
mesmo número de membros e mesmas condições de trabalho, etc. 
Obviamente, nem sempre esse é o caso. 
 
Uma variante mais sofisticada é fazer um cálculo simples de recursos. 
Vamos supor que estamos planejando um sprint de 3 semanas (15 dias de 
trabalho) com uma equipe de 4 pessoas. Lisa estará de folga por 2 dias. 
Dave está disponível somente 50% e estará de folga por 1 dia. Colocando 
tudo isso junto... 
 

 
 
... resulta em 50 homem-dias disponíveis para este sprint. 
 
Será esta a nossa velocidade estimada? Não! Porque nossa unidade de 
estimativa é pontos por estória, os quais, no nosso caso, correspondem a 
uma aproximação de “homens-dia ideal”. Um homem-dia ideal é um dia 
perfeitamente efetivo, sem distúrbios, o que é raro. Além disso, temos que 
levar em consideração coisas como o trabalho não planejado que é 
adicionado ao sprint, pessoas que ficam doentes, etc. 
 
Portanto, nossa velocidade estimada será certamente menor que 50. Mas o 
quanto menor? Utilizamos para isso o termo “fator de foco”. 
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O fator de foco é uma estimativa de como a equipe é focada. Um fator de 
foco baixo, pode significar que a equipe espera ter muitas interferências 
ou percebe que suas próprias estimativas de tempo são otimistas. 
 
A melhor maneira para determinar um fator de foco razoável é considerar 
o último sprint (ou melhor ainda, a média de alguns sprints anteriores). 
 

 
 
A velocidade atual é a soma das estimativas iniciais de todas as estórias 
que foram finalizadas no último sprint. 
 
Vamos supor que o último sprint terminou 18 pontos por estória 
utilizando uma equipe de 3 pessoas, com Tom, Lisa e Sam trabalhando 3 
semanas, resultando em um total de 45 homens-dia. E agora nós estamos 
tentando calcular nossa velocidade estimada para o próximo sprint. Para 
complicar as coisas, um cara novo, o Dave, está se juntando à equipe para 
esse sprint. Levando em consideração as folgas e as obstruções nós temos 
50 homem-dias para o próximo sprint. 
 

 
 
Portanto, nossa velocidade estimada para o próximo sprint é de 20 pontos 
por estória. O que significa que a equipe deveria adicionar estórias ao 
sprint até atingir uma soma de aproximadamente 20. 
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Fonte: KNIBERG, Henrik. Scrum e XP direto das Trincheiras: Como nós fazemos Scrum. 
InfoQ: 2007. Disponível em: <http://www.infoq.com/br/minibooks/scrum-xp-from-the-
trenches>. Acesso em: 04 de abril de 2014. 
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Neste caso, a equipe talvez escolha as 4 primeiras estórias para obter um 
total de 19 pontos por estória, ou as 5 primeiras totalizando 24 pontos por 
estória. Vamos supor que eles escolham 4 estórias, visto que é o mais 
próximo de 20 pontos por estória que se chega. Na dúvida, selecione 
menos estórias. 
 
Como estas 4 estórias adicionaram 19 pontos por estória, a velocidade 
estimada final para este sprint é 19. 
 
Tempo de ontem é uma técnica acessível, mas use-a com uma dose de 
bom senso. Se o último sprint foi excepcionalmente ruim porque a maior 
parte da equipe esteve doente por uma semana, então pode ser seguro 
assumir que você não terá esta falta de sorte de novo e você pode estimar 
um fator de foco alto para o próximo sprint. Se a equipe instalou 
recentemente um novo e rápido sistema de build contínuo você pode, 
provavelmente, aumentar o fator de foco devido a isto também. Se uma 
pessoa nova está se juntando a este sprint você precisa reduzir o fator de 
foco para considerar seu treinamento. Etc. 
 
Sempre que possível olhe para os sprints passados e faça a média dos 
números para obter uma estimativa mais confiável. 
 
E se a equipe for completamente nova e você não tiver nenhuma 
estatística? Olhe para o fator de foco de outras equipes em circunstâncias 
similares. 
 
E se você não tiver nenhuma outra equipe para olhar? Suponha um fator 
de foco. A boa notícia é que o seu chute será usando somente no primeiro 
sprint. Depois disto você terá estatísticas e pode medir e melhorar 
continuamente seu fator de foco e a velocidade estimada. 
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ANEXO II – Práticas do XP 
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Extreme Programming

Cliente Presente

O XP trabalha com a premissa de que o cliente deve conduzir o desenvolvi-
mento a partir do feedback que recebe do sistema. Para que a troca de
feedback possa ocorrer e o cliente possa obter o máximo de valor do proje-
to, é essencial que ele participe ativamente do processo de desenvolvimen-
to. Além disso, a sua presença viabiliza a simplicidade do processo em di-
versos aspectos, especialmente na comunicação.

Jogo do Planejamento

O XP utiliza diversas formas de planejamento para assegurar que a equipe
esteja sempre trabalhando naquilo que é o mais importante para o cliente.
Por esta razão, todo projeto em XP é dividido em releases e iterações, de
modo que cliente e equipe tenham diversas oportunidades de se reunir para
revisar o planejamento.

Releases são módulos do sistema que geram um valor bem definido para o
cliente. Iterações, por sua vez, são períodos de tempo de poucas semanas
(em torno de duas, em média) no qual a equipe implementa um conjunto
de funcionalidades acordado com o cliente. No início de cada release e de
cada iteração ocorre o jogo do planejamento. Trata-se de uma reunião onde
o cliente avalia as funcionalidades que devem ser implementadas e prioriza
aquelas que farão parte do próximo release ou da próxima iteração.

No XP, as funcionalidades são descritas em pequenos cartões e são chama-
das de estórias. Durante o jogo do planejamento as estórias são estimadas,
para que o cliente possa conhecer o custo da implementação de cada uma
delas. A estimativa é feita utilizando-se uma unidade especial que recebe o
nome de ponto.

O ponto representa uma unidade de tempo que varia ao longo do desenvol-
vimento de acordo com a velocidade da equipe, onde a velocidade indica o
quanto a equipe foi capaz de implementar na iteração anterior. Todos os
detalhes sobre releases, iterações, estórias, pontos e velocidade serão descri-
tos com detalhes nos capítulos subseqüentes.

Stand Up Meeting

A equipe de desenvolvimento se reúne a cada manhã para avaliar o trabalho
que foi executado no dia anterior e priorizar aquilo que será implementado
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no dia que se inicia. Trata-se de uma reunião rápida que recebe o nome de
stand up meeting, que em inglês significa reunião em pé.

Programação em Par

No XP, os desenvolvedores implementam as funcionalidades em pares, ou
seja, diante de cada computador, existem sempre dois desenvolvedores que
trabalham juntos para produzir o mesmo código. Esta prática, que recebe o
nome de programação em par permite que o código seja revisado perma-
nentemente, enquanto é construído. Também contribui para que a imple-
mentação seja mais simples e eficaz, já que os desenvolvedores se comple-
mentam e têm mais oportunidades de gerar soluções inovadoras.

Desenvolvimento Guiado pelos Testes

O XP é destinado à construção de sistemas com alta qualidade, o que leva à
necessidade de diversos mecanismos de validação para assegurar que o sof-
tware está correto. Um destes mecanismos é a programação em par, tal como
foi citado anteriormente. Além dela, o XP também utiliza a técnica de de-
senvolvimento guiado pelos testes.

Os desenvolvedores escrevem testes para cada funcionalidade antes de codi-
ficá-las. Fazendo isso, eles aprofundam o entendimento das necessidades
do cliente (o que aprimora a análise), se preocupam com as interfaces exter-
nas dos métodos e classes antes de codificá-los (o que melhora o design),
sabem até onde codificar cada funcionalidade (o que ajuda a manter o siste-
ma simples) e passam a contar com uma massa de testes que pode ser usada
a qualquer momento para validar todo o sistema.

Refactoring

Para que o sistema possa evoluir de forma incremental, a equipe deve fazer
com que ele expresse os seus objetivos facilmente e esteja sempre claro e
fácil de  compreender. Freqüentemente, isso levará a equipe a modificar
partes do sistema que estejam funcionando para facilitar a sua manutenção.

O refactoring é o ato de alterar um código sem afetar a funcionalidade que
ele implementa. É utilizado para tornar o software mais simples de ser ma-
nipulado e se utiliza fortemente dos testes descritos anteriormente para ga-
rantir que as modificações não interrompam o seu funcionamento.

C apítulo 1 •  Extreme Programming:  visão gera l
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Extreme Programming

Código Coletivo

No XP o sistema não é segmentado em partes, de modo que cada desenvol-
vedor fique responsável por uma delas. Os desenvolvedores têm acesso a
todas as partes do código e podem alterar aquilo que julgarem importante
sem a necessidade de pedir autorização de outra pessoa, pois o código é
coletivo.

Isso fornece maior agilidade ao processo e cria mais um mecanismo de revi-
são e verificação do código, já que aquilo que é escrito por um par hoje,
acaba sendo manipulado por outro amanhã. Se alguma coisa estiver confu-
sa no código, o par deverá fazer refactoring para torná-lo mais legível.

Código Padronizado

Para que todos os desenvolvedores possam manipular qualquer parte do
software de forma mais rápida, a equipe estabelece padrões de codificação,
que servem também para tornar o sistema mais homogêneo e permitir que
qualquer manutenção futura seja efetuada mais rapidamente.

Design Simples

Para que o cliente possa obter feedback logo, a equipe precisa ser ágil no
desenvolvimento, o que a leva a optar pela simplicidade do design. Ao invés
de criar generalizações dentro do código, de modo a prepará-lo para possí-
veis necessidades futuras, a equipe deve sempre optar por um código que
seja suficiente para atender às necessidades da funcionalidade que está im-
plementando. Os desenvolvedores se baseiam na premissa de que serão ca-
pazes de incorporar qualquer necessidade futura quando e se ela surgir. Para
isso, eles contam com o refactoring, os testes e as demais práticas do XP
para apoiá-los.

Metáfora

Para facilitar a criação de um design simples, a equipe de desenvolvimento
utiliza metáforas, já que elas têm o poder de transmitir idéias complexas de
forma simples, através de uma linguagem comum que é estabelecida entre a
equipe de desenvolvimento e o cliente.
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Fonte: TELES, Vinícius Manhães. Extreme Programming: aprenda como encantar seus 
usuários desenvolvendo software com agilidade e alta qualidade. São Paulo: Novatec, 2006. 
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Ritmo Sustentável

A qualidade do design, do código, das metáforas e do sistema é determina-
da diretamente pela qualidade dos desenvolvedores e a capacidade que eles
têm de se manter atentos, criativos e dispostos a solucionar problemas. Para
garantir que a equipe tenha sempre o máximo de rendimento e produza
software com melhor qualidade possível, o XP recomenda que os desenvol-
vedores trabalhem apenas oito horas por dia e evitem fazer horas-extras,
visto que é essencial estar descansado a cada manhã, de modo a utilizar a
mente na sua plenitude ao longo do dia.

Integração Contínua

Quando uma nova funcionalidade é incorporada ao sistema, ela pode afetar
outras que já estavam implementadas. Para assegurar que todo o sistema
esteja sempre funcionando de forma harmoniosa, a equipe pratica a inte-
gração contínua que leva os pares a integrarem seus códigos com o restante
do sistema diversas vezes ao dia. Cada vez que um par  faz isso, ele executa
todos os testes para assegurar que a integração tenha ocorrido de forma
satisfatória.

Uma integração sempre pode produzir erros no sistema. Sendo assim, a
equipe utiliza os testes para descobrir eventuais defeitos o mais rapidamen-
te possível já que descobri-los logo facilita e acelera a correção e diminui a
probabilidade de pequenos problemas se transformarem em grandes dores-
de-cabeça no futuro.

Releases Curtos

Como explicado anteriormente, o XP tem como objetivo gerar um fluxo
contínuo de valor para o cliente. Sendo assim, ele trabalha com  releases
curtos, ou seja, a equipe produz um conjunto reduzido de funcionalidades
e coloca em produção rapidamente de modo que o cliente já possa utilizar
o software no dia-a-dia e se beneficiar dele. Durante todo o projeto, a equi-
pe colocará o sistema em produção diversas vezes, cada vez incorporando
mais funcionalidades e gerando mais valor.

A figura 1.1 apresenta todas as práticas do XP de forma resumida:

C apítulo 1 •  Extreme Programming:  visão gera l
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GLOSSÁRIO 
 
Item Definição 

Projeto Projeto de desenvolvimento de produto ou processo. 

 

R1 Reunião de comunicação da entrega. 

 

R2 Reunião de planejamento da iteração. 

 

R3 Reunião de avaliação ritmo e replanejamento (se necessário). 

 

R4 Reunião de entrega interna e replanejamento (se necessário). 

 

R5a Reunião de validação da entrega com a cliente. 

 

R5b Reunião de retrospectiva e lições aprendidas. 

 

Ação ! Nome da segunda fase do método Rush. 

 

Burndown graph Gráfico de acompanhamento do Scrum. Substitui cronogramas 

macros e gráfico de Gantt. 

 

Caos # Nome da primeiro fase do método Rush. 

 

Daily Scrum Meeting Reunião diária, em pé e de aproximadamente 15 minutos, com 

toda a equipe de projeto. Método Scrum. 

 

Dashboard Painel de controle. Conjunto de indicadores do andamento do 

projeto. 

 

Datasheet Manual técnico de utilização de componentes ou equipamentos. 
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Feature Funcionalidades e características que representam valor para o 

cliente. 

 

Feed Reunião diária em par (líder e membro da equipe de 

desenvolvimento), com finalidade de acompanhamento de 

projeto. 

 

Feedback Retorno (geralmente do cliente) sobre as entregas e andamento 

do projeto. 

 

Framework Descrição detalhada de um modelo de trabalho em 

gerenciamento de projetos. 

 

Iteração Ciclo curto de desenvolvimento de produto ou processo. Uma 

sub-parte de um projeto. 

 

Planning Poker Método de estimação de trabalho (esforço) e tempo. 

 

PMBOK Guia de boas práticas em gerenciamento de projetos do PMI 

(Instituto de Gerenciamento de Projetos). 

 

post-it Papel de anotação autocolante. Marca registrada de empresa 3M. 

 

Product Backlog Lista de histórias que descrevem o produto. Método Scrum. 

 

Product Owner Dono do produto ou cliente. Método Scrum. 

 

Pulmão $ Nome da quarta fase do método Rush. 

 

Rush Nome de um método de gerenciamento ágil de projetos com 

foco em prazo. 
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Scrum Master Responsável pela implantação e correta utilização do método 

Scrum. 

 

Simulink Ferramenta para modelagem, simulação e análise de sistemas 

dinâmicos. Marca registrada da companhia The MathWorks. 

 

Sprint Nome da iteração do método Scrum. Geralmente de 2 a 4 

semanas. 

 

Sprint Backlog Sub-lista de histórias do Product Backlog que definem a entrega 

da Sprint. Método Scrum. 

 

Sprint Planning Meeting Reunião de planejamento da Sprint. Método Scrum. 

 

Sprint Review Meeting Reunião de entrega da Sprint para o PO (cliente). Método 

Scrum. 

 

Sprint Retrospective 

Meeting 

Reunião de retrospectiva e lições aprendidas. Método Scrum. 

  

Stakeholder Partes interessadas no projeto. 

 

Superação ? Nome da terceira fase do método Rush. 

 

Template Formulário padrão. 
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