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Resumo 

A aplicação do conceitos lean na gestão de projetos de desenvolvimento de software tem vindo a 

despertar cada vez mais o interesse dos gestores de projeto, dadas as evidências apresentadas na 

literatura de como estes conceitos conseguem aumentar o desempenho dos projetos, reduzindo 

custos, ao mesmo tempo que geram mais valor para os clientes. 

As experiências que reportam a aplicação destes conceitos, comparam a aplicação do lean com as 

metodologias ágeis de gestão de projetos de software, denominadas como agile, indicando as suas 

limitações e como o lean pode contribuir para a eliminação ou redução das mesmas. 

Este estudo trás uma abordagem diferente dado que a investigação foca-se em como a aplicação 

dos conceitos lean consegue contribuir para a evolução de uma metodologia ágil de gestão 

específica, o Scrum. Para tal, foram identificados quais os princípios e conceitos que atualmente 

os praticantes de Scrum já aplicam, e com que resultados. 

Com a análise dos resultados obtidos conclui-se que há conceitos lean que, quando corretamente 

aplicados, conseguem contribuir positivamente para a evolução do Scrum. 

 

Palavras-Chave: Lean; Lean Thinking; Agile; Scrum; Desperdício; Stock; Kanban. 
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Abstract 

 

The application of lean concepts in software development project management has been 

increasingly arouse the interest of project managers, given the evidence presented in literature that 

show how these concepts can increase projects performance, reducing costs at the same time that 

generate more value for customers. 

The experiences that report on the application of these concepts, compare the application of lean 

with Agile project management, presenting their limitations and how lean can help to eliminate or 

reduce them. 

This study brings a different approach as the research focuses on how the application of lean 

concepts can contribute to the evolution of one specific agile methodology, Scrum. To do this, the 

principles and concepts that Scrum practitioners currently apply and with what results were 

identified. 

The results analysis shows that there are lean concepts that, when properly applied, can contribute 

positively to the evolution of Scrum. 

 

Keywords: Lean; Lean Thinking; Agile; Scrum; Waist; Stock; Kanban. 
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Abreviaturas e glossário 

 

 Agile: Metodologias para a gestão ágil de projetos de desenvolvimento de software. 

 Backlog: Conjunto de componentes a desenvolver no âmbito de um projeto Scrum. 

 CAQDAS: Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. 

 CSM: Certified Scrum Master / Gestor de projeto com certificação Scrum. 

 Daily meeting: Reunião diária de acompanhamento do projeto. 

 Demo meeting: Reunião de apresentação / entrega para o cliente. 

 DoD: United States of America Department of Defende. 

 DM: Delivery Manager (tipicamente CSM). 

 JMS: José de Mello Saúde. 

 Kanban: Ferramenta para visualização do estado de uma produção. 

 Lean thinking:  Filosofia lean aplicada de modo transversal numa organização. 

 Outsystems: Plataforma ágil para o desenvolvimento de software. 

 Planning Meeting: Reunião de planeamento do próximo sprint de Scrum. 

 PM: Project Manager. 

 PO: Product Owner / Responsável eleito pelo cliente. 

 Retrospective Meeting: Reunião de retrospetiva realizada após a conclusão de um sprint. 

 Scrum: Metodologia ágil para gestão de projetos de desenvolvimento de software. 

 Service Manager: Responsável pela gestão e pelos níveis de serviço no âmbito das 

atividades de suporte. 

 SM: Scrum Master. 

 Sprint: Ciclo de desenvolvimento em Scrum. 

 Takt time: Ritmo de produção. 

 TI: Tecnologias de informação. 

 WBS: Work Breakdown Structure.  
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

Em 1990 Womack, Jones & Roos apresentaram o seu livro “The Machine that changed the world” 

que explica a evolução da produção automóvel usando princípios, práticas e técnicas lean cujo 

percursor terá sido o construtor Toyota tendo tornando-se num dos líderes mundiais do ramo. Estes 

conceitos lean desviam-se do sistema de produção em massa de Ford. Os autores enumeraram as 

vantagens do sistema lean que com menos recursos permite otimizar a produção e entregar mais 

valor com menor custo. Deste então o conceito lean tem emergido e tem sido propagado por outros 

construtores de topo. 

Já em 1996 Womack & Jones publicaram um novo livro denominado “Lean Thinking” que agrupa 

os conceitos lean e sumariza-os sob a forma de passos que uma organização deve tomar para se 

tornar uma organização lean, ou seja, uma organização que segue a ideologia lean em toda a sua 

estrutura. Segundo Hicks (2007), é crucial, na ótica do lean, identificar os tipos de desperdícios 

dentro de uma organização antes de aplicar a ideologia lean em toda a sua estrutura. 

Os conceitos lean têm sido adotados pelas mais variadas indústrias de diversos setores incluindo 

a indústria de software, que viu no lean as bases para a criação das metodologias agile que também 

procuram a otimização do desempenho ao mesmo tempo que reduzem o desperdício/custo. Porém, 

agile e lean não são o mesmo conceito e não oferecem os mesmos princípios e técnicas (Hicks, 

2007; Ikonen, Pirinen, Fagerholm, Kettunen, & Abrahamsson, 2011; Middleton, Flaxel, & 

Cookson, 2005). Ainda assim, de um ponto de vista macro, os princípios assemelham-se e tem 

sido comum ver o desenvolvimento de software a retirar conceitos do desenvolvimento de 

produtos lean, tal como o Kanban, com resultados proveitosos (Middleton & Joyce, 2012). 

Dentro dos conceitos lean, o mais básico acaba por ser a redução de desperdícios que tem uma 

ligação direta à redução de custos. Através de um processo continuado de otimização, consegue-

se reduzir ao máximo o desperdício, como por exemplo, excesso de stock, gerando mais valor para 

o cliente e minimizando os custos (Hicks, 2007; Middleton & Joyce, 2012; Wang, Conboy & 

Cawley, 2012). As vantagens da aplicação das técnicas lean tem sido evidenciado por todo o 

mundo (Middleton, 2001). 

As metodologias ágeis para a gestão de projetos, como o Scrum, surgiram para fazer face às 

limitações da gestão de projetos tradicional, mas nem sempre são bem sucedidas (Wang et al., 
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2012) e muitos autores descobriram que as metodologias ágeis podem ser melhoradas aplicando 

técnicas lean, porém ainda há muito a explorar neste tema (Misra, Kumar, & Kumar, 2009; 

Pernstål, Feldt, & Gorschek, 2013; Svejvig & Andersen, 2014; Wang et al., 2012). 

1.2 Problema de investigação 

Tal como indicado por Wang et al. (2012) ainda há muito para explorar no tema agile (onde o 

Scrum se enquadra) para lean.  

A literatura recolhida à data sobre este tema é escassa e não obstante existirem alguns artigos que 

abordem os temas aqui descritos (Middleton & Joyce, 2012; Pernstål et al., 2013; Wang et al., 

2012), poucos são os que misturam os conceitos de lean e a metodologia Scrum, derivada do agile. 

Há investigadores que mencionam os conceitos agile, como o Scrum, e fazem algumas 

comparações, mas o tema não foi investigado de forma mais profunda e exaustiva, pelo que não 

se compreende, tendo em vista o universo global de praticantes de Scrum, como as ideologias lean 

podem ajudar a desenvolver o Scrum ou como este segue ou se afasta dessas mesmas ideologias. 

Pela literatura fica exposto que o tema Scrum para lean não tem sido explorado e há aqui espaço 

por onde vai entrar esta investigação que procura apresentar evidências de como o Scrum se pode 

tornar mais lean. 

1.3 Questões de investigação 

As questões que esta investigação pretende esclarecer referem-se ao binómio lean/Scrum que 

foram a linha orientadora da presente investigação. 

Em baixo são descriminadas as questões cuja investigação pretenderá fornecer uma resposta: 

 Q1: Os praticantes de Scrum seguem os princípios lean, mesmo que inconscientemente?  

 Q2: Que conceitos lean são aplicados pelos praticantes de Scrum e como os aplicam? 

 Q3: Quais são os resultados da aplicação dos conceitos lean no Scrum assim como da falta 

da aplicação desses mesmos conceitos? 

 Q4: Como é que o lean pode contribuir para a evolução do Scrum? 



 

3 

1.4 Objetivos da investigação 

O objetivo desta investigação é compreender se e como é que os praticantes de Scrum aplicam os 

conceitos lean e os ganhos que daí retiram ou até que ponto é que os mesmos se afastam desses 

conceitos. Ao mesmo tempo compreender como o Scrum se pode tornar mais lean de modo a 

aumentar o desempenho nos projetos. 

1.5 Resultados e contributos 

Com esta investigação pretende-se identificar os principais desperdícios na gestão de um projeto 

com recurso à metodologia Scrum e apresentar evidências de como se pode aumentar a 

desempenho do Scrum aplicando os princípios lean. 

1.6 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação apresenta-se estruturada de acordo com os pontos em baixo: 

 Capítulo 1: Introdução e enquadramento do tema investigado, assim como apresentação 

dos objetivos de questões da investigação. 

 Capítulo 2: Revisão da literatura efetuada que serviu de base à investigação. 

 Capítulo 3: Apresentação da metodologia e ferramentas usadas na investigação que 

permitiram a recolha dos dados necessários, assim como os métodos utilizados para validar 

os dados recolhidos. 

 Capítulo 4: Apresentação dos resultados obtidos da análise aos dados recolhidos de acordo 

com a metodologia e ferramentas aplicadas. 

 Capítulo 5: Sumarização das conclusões, limitações e investigações futuras que poderão 

surgir tendo como base esta dissertação. 

2 Lean, a sua origem, aplicação e como influenciou o agile 

2.1 O surgimento do lean 

O termo lean emergiu nos anos 90 como um termo para descrever o processo de produção em 

vigor na Toyota desde 1950, sendo a Toyota considerada como uma das construtoras automóvel 

mais eficientes que produz consistentemente produtos de elevada qualidade (Middleton & Joyce, 

2012). A Toyota, comparativamente com os concorrentes ocidentais, produzia utilizando menos 
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espaço físico, menos mão-de-obra, menos materiais e menos tempo (Middleton & Joyce, 2012) e 

mantinha um foco continuado no melhoramento dos seus processos, ferramentas e métodos (Hicks, 

2007). Este facto verificado vem do refinamento das ideias de Ford, onde a Toyota procurou 

produzir produtos mais flexíveis e com melhor qualidade usando menos capital (Middleton et al., 

2005) .  

Womack, Jones & Roos (1990) já haviam documentado este elevado desempenho do construtor 

Toyota, que seguia a ideologia lean, e derivado disto o conceito lean tem sido adotado por 

indústrias dos mais variados setores de atividade com o objetivo de implementarem técnicas de 

redução contínua de desperdício nas suas operações (Womack & Jones, 1996). 

2.2 A aplicação do lean  

Embora as práticas lean tenham vindo a ser desenvolvidas ao longo dos últimos 60 anos, não existe 

uma aproximação ótima para a aplicação da ideologia lean numa organização, sendo que, 

dependendo do contexto e das características da organização, terá de se combinar a filosofia de 

gestão com o que é gerador de valor dentro da organização (Middleton et al., 2005; Middleton & 

Joyce, 2012). 

O conceito mais básico na aplicação do lean é a contínua redução de custos, o que requer um foco 

no fluxo de trabalho transversalmente a todo o sistema. Desta forma pretende-se garantir que os 

produtos são desenvolvidos apenas quando são necessários e na quantidade necessária para criar 

zero stock em inventário e desse modo tornar a produção mais flexível, permitindo detetar fontes 

de erros de forma mais célere (Hicks, 2007; Middleton & Joyce, 2012; Wang et al., 2012). 

Wang et al. (2012) referem que os princípios lean são a eliminação do desperdício, o aumento da 

qualidade, geração de conhecimento, entregas mais céleres e otimização.  

Outros conceitos a reter para a aplicação do lean podem ser categorizados de acordo com os pontos 

em baixo descritos (Middleton et al., 2005): 

 Fluxo contínuo: O trabalho deve ser realizado em pequenas unidades de modo a ser 

mantido apenas um pequeno inventário. Quando aplicável, os testes deverão começar o 

mais cedo possível para que, ao surgirem erros, estes sejam detetados numa fase inicial 

onde o inventário ainda é pequeno. 
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 Valor definido pelo cliente: Pessoas chave do cliente deverão indicar quais os itens com 

maior valor de forma a ser dada prioridade à produção desses itens e também deverão ser 

essas pessoas chave a validar as primeiras versões do produto.  

 Ritmo: O objetivo é marcar um ritmo no trabalho de acordo com as exigências do cliente 

para manter uma cadência de entregas. A solução será quebrar o trabalho em pequenas 

unidades de forma a serem mais geríveis e ser possível seguir o progresso das mesmas. 

 Processos ligados: Os processos são ligados colocando os componentes perto uns dos 

outros para enviar perda de tempo e bloqueios como por exemplo, necessidades de falar 

com equipas que não estão no mesmo local. 

 Procedimentos padronizados: Procedimentos padronizados como por exemplo, localização 

de ficheiros e nomes, permitem um maior sincronismo entre as equipas e facilita a 

transferência entre projetos. Isto aumenta a produtividade e a velocidade de entrega. 

 Eliminar trabalho refeito: Refazer trabalho provoca alterações no calendário e leva a 

atrasos nas entregas e baixa produtividade. Deve-se eliminar a necessidade de refazer 

trabalho desde a sua raiz, eliminando a causa. 

 Balancear o trabalho: O balanceamento do trabalho elimina atrasos desnecessários. 

Balancear o trabalho entre pessoas ajuda a manter o ritmo (takt time), aumenta a 

produtividade e a previsão de entregas para além de permitir um ambiente de trabalho 

menos estressante. 

 Publicação de resultados: A publicação de resultados é importante para que qualquer 

membro de equipa possa verificar o estado geral do trabalho. Isto permite à equipa discutir 

sobre quando o trabalho ficará completo e quanta capacidade a equipa ainda dispõem. A 

equipa torna-se auto-gerível e mais focada eliminando fontes de variação. 

 Decisões derivadas de análise de dados: Recolhendo os dados necessários para a tomada 

de decisões a equipa fica auto-gerível e consegue-se reduzir nos custos de supervisão, 

reduzindo o número e duração de reuniões. 

 Minimizar o inventário: Em vez de se documentar todos os requisitos, apenas são 

analisadas e desenvolvidas pequenas parcelas de trabalho. Para tal, o trabalho deve ser 

partido em itens mais pequenos de poucos dias de trabalho. Assim, o trabalho por testar 

não acumula evitando produto em inventário que poderá ter defeitos. 
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Quando estes conceitos são aplicados de modo transversal numa organização, então falamos de 

Lean Thinking, mas em muitas organizações apenas alguns conceitos são aplicados com sucesso 

(Womack & Jones, 1996). Algumas das falhas na aplicação destes conceitos poderão ser inseridas 

nos fatores críticos de sucesso para a implementação do lean que passam pela liderança e gestão, 

capacidade financeira, experiência e capacidade e cultura organizacional (Achanga, Shehab, Roy 

& Nelder, 2006). 

2.3 O lean thinking e sua adoção 

Como referido anteriormente, o lean thinking surge quando os conceitos lean tornam-se doutrina 

numa organização onde esta ideologia assume uma grande importância. Quando corretamente 

aplicada pode reduzir os erros no processo produtivo num rácio de 1 para 1 milhão e está 

demonstrado que tem potencial para duplicar, no mínimo, a produtividade, ao mesmo tempo que 

reduz significativamente os custos e o tempo necessário para a entrega de produtos (Middleton & 

Joyce, 2012; Middleton, 2001). 

O lean thinking ficou estabelecido como o modelo dominante para a produção de nível mundial 

(Middleton et al., 2005) e há evidências por todo o mundo que as técnicas lean produzem níveis 

significativos de melhorias no desempenho (Middleton, 2001). 

Para uma correta adoção da ideologia lean thinking Womack e Jones (1996) identificaram 5 passos 

essenciais que devem ser seguidos e que requerem uma mudança organizacional completa: 

1. Valor: O valor de um produto deve ser definido de forma precisa de acordo com a 

perspetiva do cliente, de forma a diferenciar o valor do desperdício. Este passo não é fácil 

pois o valor tem de fluir por várias empresas e/ou departamentos. Cada uma dessas 

empresas e departamentos pode não definir o valor no que concerne o cliente, mas definirá 

certamente o valor para si e no final, quando todas as definições de valor são agrupadas, 

podem colidir ou anular-se. Como tal, é crucial a correta definição de valor antes de se 

aplicarem técnicas lean para aumentar a eficácia na produção. 

Wang et al. (2012) indicam que o lean thinking classifica o trabalho em três categorias:  

 Atividades que acrescentam valor; 

 Atividades sem valor mas necessárias; 

 Atividades sem valor.  

Identificando as atividades, pode-se eliminar o trabalho que não acrescenta valor. 
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2. Cadeia de valor: Deve ser identificada a cadeia de valor para cada produto ou família de 

modo a expor grandes quantidades de desperdício e consequentemente eliminá-lo. 

3. Fluxo: As ações que acrescentam valor devem fluir. Para que todos os passos em uma 

produção fluam, trabalha-se em cada produto de forma contínua de modo a remover o 

tempo espera e tempo de paragem, entre outros desperdícios. No mesmo sentido, o 

estabelecimento de um tempo de processamento ideal, dentro do fluxo, é crítico para evitar 

a tendência natural em produzir muito rápido e construir inventário (desperdício). Este 

tempo de processamento ideal também permite às equipas o foco na realização de todo o 

trabalho no tempo disponível. 

4. Pull: Apenas deve ser produzido o que o cliente quer e quando quer, permitindo que o 

cliente participe na conceção de forma a evitar a entrega de produtos obsoletos e desfasados 

da expetativa do cliente. 

5. Perfeição: Quando as técnicas lean começam a ser aplicadas, não se para e persegue-se 

continuamente a perfeição e a redução de desperdício. 

Hicks (2007) indica que antes da aplicação destes passos, a introdução do lean thinking num 

ambiente de produção, há que identificar e compreender as fontes de desperdício e posteriormente 

eliminá-las através da aplicação de técnicas lean. Neste sentido, foram identificadas por Ohno 

(Hicks, 2007), as seguintes fontes de desperdício: 

1. Excesso de produção – Ocorre quando a operação continua após a meta onde deveria ter 

parado. Isto resulta em excesso de produção e, consequentemente, excesso de inventário; 

2. Espera – Ocorre quando há períodos de inatividade que pode ocorrer quando uma atividade 

aguarda que a sua predecessora termine; 

3. Transporte – Movimentos e transferências desnecessárias de materiais, tais como trabalho 

em progresso transferido de uma operação para outra. O transporte deve ser minimizado 

para não incrementar o tempo consumido no processamento, tempo este que não acrescenta 

valor, para além de que, o transporte pode levar a danos nos produtos. 

4. Processamento extra – Operações extra tais como trabalho refeito, reprocessamento, 

trabalho extra derivado de falhas, produção a mais ou inventário em excesso. 

5. Inventário – Todo o inventário não necessário para cumprir o requisitado pelo cliente. Este 

inventário tanto pode ser matérias-primas como trabalho em curso ou produtos acabados. 

O inventário requer espaço e manuseamento extra. 
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6. Movimento – Refere-se aos movimentos extra tomados pelos empregados para acomodar 

layouts ineficientes, defeitos, reprocessamento, produção a mais e excesso de inventário. 

Este movimento a mais consome tempo e não adiciona valor ao produto ou serviço. 

7. Defeitos – Produtos acabados ou produtos que não estão em conformidade com os 

requisitos definidos pelo cliente ou com a sua expectativa, levando à sua insatisfação. 

Womack e Jones (Hicks, 2007) terão ainda identificado uma oitava fonte de desperdício, 

relacionada com a subutilização de pessoal e particularmente a subutilização das suas ideias e 

criatividade como medidas para melhorar os processos e práticas. 

2.4 Lean no desenvolvimento de software  

Nas últimas décadas, os princípios lean têm sido aplicados em indústrias de diversos setores com 

relativo sucesso onde as organizações mantêm um foco continuado na otimização dos seus 

processos. Isto tem levado a que tanto a indústria, como os académicos, tenham procurado levar o 

lean thinking a outros setores, como por exemplo o desenvolvimento de software (Hicks, 2007). 

Vários autores afirmam que as ideias lean podem ser aplicadas ao desenvolvimento de software 

sendo que algumas experiências iniciais suportam a ideia de que o lean thinking pode funcionar 

com sucesso no desenvolvimento de software (Hicks, 2007; Ikonen et al., 2011; Middleton et al., 

2005).  

No entanto, o desenvolvimento de software difere do desenvolvimento e produção de produtos 

convencionais dado que o software é mais maleável e barato para distribuir. Ainda assim, a um 

nível superior, os princípios são os mesmos e tem sido comum ver o desenvolvimento de software 

a retirar conceitos do desenvolvimento de produtos lean, tal como o Kanban e até as frameworks 

agile, com resultados proveitosos (Middleton & Joyce, 2012). 

Para a aplicação de lean no desenvolvimento de software, há que identificar as fontes de 

desperdício nesse contexto. A Tabela 1 apresenta estas fontes segundo a categorização de Wang 

et al. (2012), Korkala & Maurer (2014) e Rodriguez, Partanen, Kuvaja & Oivo (2014). 
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Requisitos extras Incerteza 

Esperas Informação distorcida ou dispersa 

Trocas de tarefas Acesso limitado à informação 

Processos extras Falta ou conflito na tomada de decisões 

Trabalho em progresso Falta de envolvimento 

Movimentação Falta de sintonia entre equipa 

Defeitos Subutilização do potencial dos colaboradores 

Reaprendizagem  

Tabela 1 - Desperdícios em software 

Outros autores não se referem diretamente a desperdício, mas indicam alguns problemas que 

originam falhas no desempenho em projetos, o que se pode traduzir como desperdício (de O. Melo, 

S. Cruzes, Kon, & Conradi, 2013; Moe, Aurum, & Dybå, 2012; Tessem, 2014). Estes problemas 

são: falta de orientação da equipa; falta de conhecimento; rotação da equipa; alocação e foco no 

projeto. 

Nas primeiras experiências reportadas de desenvolvimento de software seguindo os princípios 

lean, a Microsoft reportou como o lean eliminou uma série de erros no desenvolvimento e, no 

mesmo sentido, o DoD dos EUA concluí que as técnicas lean eram o caminho a seguir e apresentou 

evidência que os princípios lean eram, à partida, aplicáveis ao desenvolvimento de software 

(Middleton & Joyce, 2012). O DoD concluiu ainda que a mudança de paradigma para princípios 

lean, melhorou o ciclo de desenvolvimento reduzindo o tempo e aumentando a qualidade em todos 

o processo de desenvolvimento de software (Middleton & Joyce, 2012). 

Segundo Middleton & Joyce (2012), o processo de desenvolvimento de software com lean oferece 

assim três benefícios: 

1. O processo de controlo estatístico; 

2. A adoção de lean tanto para a produção como para o desenvolvimento de software oferece 

uma aproximação comum a toda a organização, resultando no uso da mesma linguagem e 

numa simplificação na gestão das operações; 

3. Se o lean permitir a diminuição de risco e uma maior produtividade, então vai aumentar os 

proveitos. 

Na primeira implementação industrial de desenvolvimento de software com lean, a cargo da 

Timberline Software, foi reportada uma melhoria considerável face a metodologias de 
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desenvolvimento tradicionais. Neste caso, os desenvolvimentos, focaram-se mais no tempo de 

desenvolvimento, denominado takt time, onde a ideia é criar unidades de trabalho com o mesmo 

tempo, embora a sua implementação não tenha sido fácil (Middleton & Joyce, 2012). Nesta 

investigação, os autores procuraram verificar se a aplicação de práticas lean aumentava a 

capacidade do processo de desenvolvimento de software. Neste caso, foram usados alguns 

princípios lean, tais como: 

 Layout do espaço físico: em comparação com as linhas de produção da Toyota onde 

existam luzes que indicavam o estado de produção em qualquer altura, foram usados 

quadros Kanban em redor da área de trabalho (Figura 1) de forma a garantir que o progresso 

no projeto era transparente e estava disponível para todos, permitindo que os membros da 

equipa fossem auto geridos.  

 Reuniões diárias: Esta reunião era vital para toda a operação do sistema lean pois facilita 

a identificação e remoção de bloqueios, atualiza o estado e prioriza os itens de trabalho. 

 

Figura 1 - Disposição de layout com quadros Kanban. Fonte: Middleton & Joyce (2012). 

Middleton & Joyce (2012) constataram que o uso do quadro Kanban facilitava puxar o trabalho 

para a equipa apenas quando havia capacidade para o fazer, permitindo que o ciclo de 

desenvolvimento fosse constantemente melhorando reduzindo assim a variabilidade na entrega e 

minimizando o trabalho de cada unidade de trabalho, resultando num aumento rápido do número 

de pequenas entregas de que eram feitas (ver Figura 2). Assim, resume-se que o uso principal para 

o quadro Kanban era para controlo do nível de trabalho em progresso e permitir que os bloqueios 

fossem rapidamente identificados. O Kanban chega a ser considerado o elemento mais importante 

na aplicação de lean (Ikonen et al., 2011). Por outro lado, o uso dos ciclos curtos de 

desenvolvimento e o quadro Kanban, acelerou a aprendizagem da equipa permitindo uma rápida 
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ascensão na maturidade do seu processo de desenvolvimento. A adoção destes pequenos ciclos de 

trabalho significa que era mais fácil identificar problemas, definir melhorias e implementá-as nos 

processos. Havendo menos trabalho em progresso, significa que há também menos desperdício 

(Wang et al., 2012). 

 

Figura 2 - Tempo entre o pedido e a entrega: variância e média. Fonte: Middleton & Joyce (2012). 

Middleton (2001) indica que o conceito lean chave, para desenvolvimento de software, é a 

minimização do trabalho em progresso, forçando rapidamente qualquer problema a ficar visível. 

Os ciclos curtos de desenvolvimento mencionados anteriormente conduziam a entregas mais 

frequentes o que levava a minimizar o trabalho em progresso. Isto permitia reduzir o risco 

possibilitando aos clientes avaliar as entregas mais frequentemente e detetar prontamente qualquer 

desvio ou erro. Quando estes erros ou desvios eram detetados, era dado às equipas de 

desenvolvimento o tempo necessário não só para as necessárias correções, como para a correção 

do código base quando eram detetados problemas profundos no core dos sistemas. Esta situação 

levou a que a taxa de defeitos tenha caído (Figura 3), permitindo assim completar mais user stories 

no tempo definido (Middleton & Joyce, 2012). Nestes casos, se necessário, a produção para para 

se resolver o problema permanentemente. Embora possa ser frustrante ao início, o resultado final 

são níveis altos de produtividade e qualidade (ver Figura 4). Se estes problemas não forem 

resolvidos no imediato, com mais desenvolvimento feito, os custos de correção são superiores pois 

é nos erros que o stock (especificação em papel e programas inacabados) pode conter onde reside 

o desperdício e o custo. Neste paradigma, os programadores tem, por vezes, de passar a outras 

tarefas enquanto os analistas resolvem um problema encontrado. (Middleton, 2001).  
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Figura 3 – Taxa de erros por semana – Timberline. Fonte: Middleton & Joyce (2012). 

 

Figura 4 – Melhoramento contínuo: problemas detetados e tempo para os resolver. Fonte: Middleton & Joyce (2012). 

Assim, na produção lean é essencial reduzir o inventário porque os erros causados por um processo 

defeituoso podem ficar escondido no inventário e mais trabalho é desperdiçado antes de o erro ser 

detetado. No software o mesmo princípio aplica-se. O ponto-chave é reduzir inventário que em 

software é o mesmo que reduzir código por testar (Middleton, 2001). 

Middleton (2001) evidenciou, comparando a evolução de duas equipas em que apenas uma usava 

métodos lean, que a introdução do lean num processo de desenvolvimento de software trouxe 

ganhos no decrescimento do número de erros reportados (Figura 5). Nesse estudo, foi observado 
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que no início da introdução do lean, a equipa parava muito devido aos problemas sendo uma fase 

inicial desapontante, mas com o ganho da experiência a identificar problemas até à origem, o 

número de erros começou a baixar dramaticamente, tendo a mesma situação sucedido na Toyota, 

nos primórdios do lean. No sentido inverso, a equipa que não usava lean não baixou a taxa de 

erros reportados. 

 

Figura 5 – Padrão dos erros reportados. Fonte: Middleton (2001). 

Em suma, Middleton & Joyce (2012) concluíram que com o lean, a forma como o trabalho foi 

feito mudou significativamente. O volume de trabalho em progresso diminuiu para garantir que 

não havia mais trabalho em curso do que a capacidade da equipa. Os ciclos reduzidos significam 

que o cliente recebia mais valor, com maior rapidez, com entregas pequenas e incrementais. Isto 

reduziu risco técnico e time to market. Com menos risco, mais rapidez e consistência, maior valor 

é entregue ao cliente. Este aumento de valor também provém da qualidade dos produtos e a 

capacidade para entregar e adaptar rapidamente às mudanças (Ikonen, Pirinen, Fagerholm, 

Kettunen & Abrahamsson, 2011). 

Num outro estudo referente à Timberline (Middleton et al., 2005), os autores indicam que o uso 

de técnicas lean em desenvolvimento de software contribuí para o refinamento dos processos. 

Neste estudo foram verificados ganhos de produtividade de 25% em dois anos, onde se fez mais 

trabalho com menos pessoas e se diminuiu o trabalho refeito após a entrega. Foi também relatada 

a diminuição de 65% a 80% no tempo para resolver erros durante o desenvolvimento e o número 

de defeitos que necessitaram de uma segunda correção baixou 50%. A apresentação do trabalho 

atual de forma gráfica permitiu que todos percebessem em que ponto estava o projeto e os timings. 

Os clientes também ficavam satisfeitos dado o contínuo foco nas suas necessidades usando ciclos 

de desenvolvimentos iterativos. Esta aproximação permitia entregar as funcionalidades que os 

clientes requeriam. 
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O desenvolvimento lean facilita as frequentes e pequenas iterações, cada uma com um número 

finito de requisitos que são entregue ao cliente. Juntando isto ao feedback dos clientes em cada 

ciclo, os resultados podem ser excelentes. Este esforço extra na ligação aos clientes compensa com 

menos trabalho refeito, menos erros e uma maior satisfação do cliente (Middleton et al., 2005). 

As técnicas lean trabalham identificando rapidamente como e porque alguém fez um erro. Depois 

providenciam os dados para dar assistência as alterações necessárias à infraestrutura 

organizacional. Esta rápida aprendizagem organizacional e alinhamento de pessoas, processos e 

objetivos permite alcançar a qualidade de trabalho requerida (Middleton, 2001). 

Para o sucesso da implementação de um modelo lean para o desenvolvimento de software, como 

estes verificados, é essencial que a organização faça um esforço para adotar a filosofia lean 

transversalmente a toda a organização e não apenas ao desenvolvimento de software. É crucial que 

toda a organização adote o lean thinking. Este deve começar na gestão de topo pois a sua aplicação 

apenas no desenvolvimento poderá limitar os seus benefícios (Middleton et al., 2005; Middleton, 

2001). 

No dia-a-dia, o uso de lean requer uma equipa experiente, com pouca rotatividade e um gestor de 

projeto que conheça a equipa (Middleton & Joyce, 2012). 

2.5 De agile para lean 

Desde 2001, a partir do agile manifesto, que os métodos agile se tornaram práticas recorrentes no 

desenvolvimento de software num ambiente de rápida evolução, existindo vários métodos ou 

frameworks agile que têm muito em comum como as iterações curtas, retorno frequente e rápido 

dos clientes e aprendizagem contínua, sendo o Scrum um dos mais usados (Wang et al., 2012). 

Middleton e Joyce (2012) referem que o conceito agile foi sobretudo uma reação contra a pesada 

documentação e planeamento no desenvolvimento de software e que frequentemente não eram 

bem sucedidos. 

O agile, como o lean aplicado ao desenvolvimento de software, surge em resultado do 

reconhecimento das dificuldades das metodologias de gestão de projetos tradicionais onde se 

passou de um pré-planeamento total para um planeamento à medida da evolução do projeto pois 

os planos são falíveis e incompletos e o plano não pode ser totalmente completo dada a influência 

de fatores externos. As práticas agile trouxeram prazos de entrega mais reduzidos, maior retorno 

do investimento e uma maior capacidade para ir ao encontro das necessidades dos clientes. As 
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metodologias de gestão de projeto tradicionais podem até ser inapropriadas e perigosas em projetos 

complexos, com elevado grau de incerteza e com um tempo de entrega muito curto. Projetos com 

estas características tendem cada vez mais a ser geridos através de metodologias agile ou lean 

(Cicmil, Williams, Thomas, & Hodgson, 2006; Misra et al., 2009; Pernstål et al., 2013; Svejvig & 

Andersen, 2014). 

Embora com raízes diferentes, o desenvolvimento de software pelos princípios agile tem muito 

em comum com o lean, contudo o Agile Manifesto (2001) não tem qualquer referência a lean 

(Middleton & Joyce, 2012), mas há quem afirme que o lean fornece a teoria base que está por 

detrás do agile (Pernstål et al., 2013; Wang et al., 2012). As ideias lean terão ajudado a oferecer 

um contexto e as ferramentas específicas para o desenvolvimento do agile onde, por exemplo o 

Scrum, é similar com os pequenos grupos de trabalho da Toyota e com as reuniões de pé diárias 

(Middleton & Joyce, 2012). Nos últimos anos têm sido visível a alteração de paradigma de quem 

usa agile para o lean, embora no início o lean tenha sido visto como apenas mais um método agile 

e não terá ajudado o facto de que a literatura é ambígua e inconsistente relativamente a estes 

termos. Não obstante, o lean para o desenvolvimento de software começa a ser considerado como 

uma categoria própria e aclamado como a próxima evolução de agile para lean (Pernstål et al., 

2013; Rodriguez et al., 2014; Wang et al., 2012). 

Os conceitos lean, princípios e práticas são usados frequentemente para o melhoramento contínuo 

de processos agile, introduzindo um processo continuado, sendo que o lean pode ser aplicado no 

processo agile em diferentes maneiras e para diferentes propósitos e a comunidade agile tem 

começado a aproximação ao lean, sendo que cada vez mais pessoas seguem o percurso do agile 

para lean. Muitos indicam que o lean é a progressão necessária para escalar a agilidade dos projetos 

e respetivas equipas para o nível da organização, onde os métodos agile falham pois estão mais 

focados nas atividades ao nível da equipa (Pernstål et al., 2013; Rodriguez et al., 2014; Wang et 

al., 2012). 

No entanto, Wang et al. (2012), indicam que não existem muitos estudos que mostram como é que 

a aplicação de processos lean no desenvolvimento ágil de projetos dado que o lean no 

desenvolvimento de software ainda é uma área a explorar. 

Agile e lean, em alguma literatura, são vistas como sendo a mesma coisa, sem grande distinção. 

Muitas organizações que praticam Scrum pensam que praticam lean (Wang et al., 2012). De facto, 

há muitas compatibilidades entre lean e agile e ambas as técnicas podem complementar-se para 



 

16 

melhorar os processos no desenvolvimento de software (Pernstål et al., 2013; Rodriguez et al., 

2014). 

Porém, mesmo que partilhem muitos aspetos, praticar Scrum não é o mesmo que praticar lean. A 

gestão lean é aplicada numa perspetiva de gestão de topo com o objetivo de otimizar toda a 

atividade da organização de forma transversal. A gestão lean é top down. O agile, como o Scrum, 

não escala para o nível da organização sem uma mudança profunda e os fundamentos para estas 

alterações estão nos princípios lean. Os métodos agile estão mais preocupados com o 

desenvolvimento e a gestão do projeto e não com o contexto organizacional que rodeia a equipa e 

projeto (Wang et al., 2012). 

No que diz respeito a adoção do lean em organizações que praticam agile, não existe uma solução 

única, mas vários autores concordam que o lean pode ser aplicado em qualquer domínio 

(Rodriguez et al., 2014). Cada organização deve refletir no seu contexto, objetivos e restrições 

assim como refletir nos vários aspetos de agile e lean antes de avançar com a adoção de lean nos 

seus projetos. (Wang et al., 2012).  

2.6 Diferenças entre agile e lean 

Middleton e Joyce (2012) descrevem algumas diferenças entre o agile e lean. Indicam que o agile 

tem iterações com tempo definido com cadência de entregas planeadas por isso é um sistema push. 

No Scrum por exemplo, define-se sprints com tempo pré-definidos para a execução das tarefas. Já 

o lean é pull, ou seja, apenas quando a equipa tem capacidade é que se vai buscar mais trabalho. 

Isto garante que a equipa não está sobrecarregada. No lean não há deadlines arbitrárias pois isso 

tende a uma pior qualidade quando se tenta entregar o trabalho em menos tempo. 

No Scrum, através das reuniões de retrospetiva, verifica-se o que foi feito, como foi feito e como 

se pode melhorar, mas os benefícios não são quantificáveis. Aqui é foco é nas pessoas e não no 

trabalho passado e no que estão a fazer hoje. No lean, neste caso, a atenção é virada para o trabalho 

e não para as pessoas. É esperado que a equipa se auto-análise para que possa controlar e melhorar 

o seu próprio trabalho. No caso estudado por Middleton e Joyce (2012), a aproximação lean usou 

os quadros Kanban para expor problemas e era esperada, pela equipa, a tomada de ações para 

corrigir esses problemas. 

No lean o foco na reunião diária é o fluxo do trabalho e não nos relatórios individuais de 

desempenho, como no Scrum (Middleton & Joyce, 2012). 
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No Scrum, cada membro escolhe o seu trabalho. No lean não, e se existe um bloqueio, todos 

ajudam. O lean estimula a auto-organização e o empowerment, aumentando os níveis de 

responsabilidade em cada elemento, promovendo tomadas de decisões mais céleres o que aumenta 

a produtividade geral (Middleton & Joyce, 2012; Rodriguez et al., 2014). 

No Scrum o product owner prioriza as tarefas de acordo com a vontade do cliente, mas o lean dá 

mais importância em priorizar aquilo que é gerador de valor para o cliente (Rodriguez et al., 2014). 

Aqui pode-se recorrer à máxima de que o cliente não sabe o que quer e daí que nem sempre o que 

cliente pede é aquilo que é mais gerador de valor (Middleton & Joyce, 2012). 

Se o âmbito não está bem definido, de modo a não forçar a paragem do desenvolvimento para uma 

melhor análise, a opção é ter um processo rápido que produza entregas rápidas de modo a obter 

um feedback do cliente sem criar um grande inventário. Lean oferece uma forma de otimizar e 

disciplinar todo este processo (Middleton & Joyce, 2012).  

2.7 O que ganha o agile com lean 

Wang et al. (2012) reportaram que, num dos casos estudados, a implementação de Scrum não foi 

bem sucedida devido ao conceito de time box (tempo pré-definido) e entregas calendarizadas. 

Neste caso o Kanban serviu melhor os interesses do projeto. O Kanban suportava o planeamento 

diário necessário à função e não requeria a estimativa de user stories. Permitia a monitorização 

assim como limitava o trabalho em progresso ao mesmo tempo que oferecia a visibilidade do 

estado do projeto a todos. O uso do Kanban permitiu a perseguição do conceito de fluxo contínuo. 

Ficou demonstrado que as equipas agile usaram aproximação lean para melhor interagir com 

aquilo que os rodeava enquanto mantinham os processos agile internamente. Os conceitos e 

princípios lean ajudaram a equipa a colaborar melhor com as diferentes partes interessadas. A 

eliminação de desperdício e o Kanban foram os princípios mais usados o que pode ser a indicação 

que estes elementos complementam o agile e como tal encaixam melhor num contexto agile. 

Middleton e Joyce (2012) chegaram à conclusão que, com a adoção de lean, a quantidade de 

trabalho em progresso diminui consideravelmente de forma a garantir que a equipa tem a 

capacidade para executar as tarefas. Esta situação leva à redução do tempo para as entregas ao 

cliente e significa que o cliente recebe de forma mais célere os entregáveis com maior valor. Com 

lean, a equipa de projeto adota uma postura de melhoramento contínuo o que contribuí para uma 

melhor previsão daquilo que se irá entregar.  
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Pernstål et al. (2013) concluem que, no caso de grandes projetos, o lean é benéfico no processo de 

desenvolvimento de software. 

Rodriguez et al. (2014) estudaram uma empresa que adotou o Scrum em 2007 e lean em 2010 e 

constataram que a produtividade aumentou em mais de 30% em algumas áreas. A satisfação de 

clientes também aumento derivada da maior capacidade para responder às mudanças, a informação 

e experiência é partilhada por meios mais apropriados e o ambiente de trabalho encoraja e suporta 

que os colaboradores deem um passo à frente com as suas ideias. 

3 Metodologia de investigação 

3.1 Estratégia do caso de estudo 

Para obter as respostas necessárias às questões da investigação, optou-se pela estratégia do caso 

de estudo pois é o método mais adequado à investigação que procuram respostas a questões do 

género “como” ou “porquê” e permite que o investigador se foque num caso e daí retire uma 

perspetiva realista do tema em investigação (Yin, 2014). 

3.2 Processo de investigação 

A investigação teve como base um caso de estudo do desenvolvimento de um conjunto de soluções 

de software, pela empresa Truewind (Anexo 1 – Truewind) para a JMS (Anexo 2 – Caso de estudo 

José de Mello Saúde) e seguiu o processo representado no “Anexo 3 – Processo de investigação”. 

Estes desenvolvimentos foram realizados usando metodologias ágeis, neste caso Scrum, e 

tornaram-se num caso de sucesso. 

Sendo um caso de sucesso, é um caso de estudo com um ótimo posicionamento para se investigar 

até que ponto o lean thinking terá sido aplicado, ou não, e como o mesmo poderia contribuir 

positivamente para melhorar a entrega e baixar os custos. 

O autor é colaborador da Truewind e possui um extenso conhecimento dos projetos realizados e 

também possuí um elevado conhecido sobre o Scrum, sendo Certified Scrum Master. 

3.3 Recolha de dados 

Para a recolha de dados essenciais à investigação, o instrumento adotado foi a entrevista semi-

estruturada. Para a seleção da população alvo das entrevistas, optou-se pela amostragem não 

probabilística por conveniência, tendo sido enviado um convite via correio eletrónico a todos os 
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participantes com relevância no projeto para serem entrevistados. Foram enviados 22 convites e, 

desse total, 8 aceitaram o convite em participar na entrevista.  

A entrevista seguiu um guião (Anexo 4 – Guião da entrevista) que foi preparado para uma 

entrevista com uma duração máxima de uma hora. A elaboração deste guião e a execução de cada 

entrevista seguiu as indicações e recomendações de Jacob & Furgerson (2012) e Saunders, Lewis, 

& Thornhill (2009). Optou-se por efetuar entrevistas semi-estruturadas dados que era preferível 

seguir o guião, mas havendo a liberdade de omitir, alterar ou adicionar questões dependendo das 

respostas e atitude do entrevistado, podendo assim ir ao encontro das questões e objetivos da 

investigação (Saunders et al., 2009). 

As respostas às entrevistas foram mantidas no anonimato, sendo o entrevistado informado, para 

que o mesmo pudesse dar a sua opinião de forma despreocupada pois seriam abordados pontos em 

que o entrevistado teria de indicar o que poderá ter corrido mal e porquê num determinado projeto. 

Das oito entrevistas realizadas, duas foram consideradas inválidas dado que não terminaram por 

falta de disponibilidade dos entrevistados não tendo sido possível retomar as mesmas. A Tabela 2, 

em baixo, resume as características dos seis entrevistados e entrevistas que foram consideradas 

válidas.  

# 
Data 
entrevista 

Duração 
entrevista 
(minutos) Idade Perfil atual 

Perfil no 
projeto 

Experiência 
em agile 

(anos) 

Tempo 
no 

projeto 
(meses) 

Experiência 
(anos) 

1 29-06-2015 90 20-30 Developer Developer 6 9 6 

2 14-07-2015 60 20-30 Junior Developer 
Junior 
Developer 

1 3 1 

3 10-07-2015 60 30-40 Project Manager 
Project 
Manager 

9 9 12 

4 12-07-2015 (e-mail) 30-40 Delivery Manager Developer 6 3 8 

5 13-07-2015 90 30-40 Delivery Manager 
Delivery 
Manager 

9 3 15 

6 15-07-2015 60 30-40 Developer 
Solutions 
Specialist 

6 3 16 

Tabela 2 – Caracterização dos entrevistados e entrevistas 

Quatro entrevistas foram realizadas na forma presencial, num local eleito pelo entrevistado, tendo 

sido uma realizada via Skype e outra realizada via correio eletrónico, procurando assim 

corresponder à disponibilidade dos entrevistados. 

Antes das entrevistas, optou-se por colocar o entrevistado à vontade procurando assim criar um 

clima agradável, sem pressões. As entrevistas presenciais foram gravadas com a exceção de uma 
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dado que não foi possível obter o consentimento do entrevistado. Durante as entrevistas procurou-

se não tirar demasiadas notas, dando assim atenção máxima às respostas e também às atitudes 

físicas do entrevistado, deixando o mesmo liderar a entrevista com total liberdade. No final de 

cada resposta, a mesma era sumarizada para garantir que o teor da mesma foi totalmente 

compreendido. 

No final de cada entrevista, foi realizado um sumário da mesma, anotando a atitude do 

entrevistado, a qualidade global da entrevista, assim como foram feitos apontamentos genéricos 

sobre respostas interessantes e novos temas que poderiam ser abordados em futuras entrevistas. 

Posteriormente, foi realizada a transcrição das entrevistas para um documento individual por 

entrevistado para que todos estes documentos pudessem ser analisados com recurso a software 

para análise qualitativa / CAQDAS (http://www.dedoose.com/).  

3.4 Validação 

De modo a garantir a qualidade dos dados, Saunders et al., (2009) identificaram 3 pontos 

relacionados com a qualidade dos dados, tais como a fiabilidade, preparação e generalização. 

Saunders et al., (2009) referem ainda que, em investigações que assentam num caso de estudo, 

deverá ser feita uma triangulação de múltiplas fontes de dados de forma a garantir que aquilo que 

é extraído dos dados é realmente o que pensamos que é. Os autores referem que, tanto a observação 

como a consulta de documentos organizacionais, permitem realizar para essa triangulação, sendo 

a observação muito útil para investigadores que fazem parte da organização, como é o caso. 

Para além destes pontos, há que ter em conta a validação dos próprios instrumentos, neste caso a 

entrevista e o respetivo guião. 

3.4.1 Fiabilidade 

A falta de padronização nas entrevistas semi-estruturadas pode dar azo a preocupações com a 

fiabilidade dos dados pois investigadores diferentes poderão obter resultados diferentes. Assim, 

há preocupações a ter com o enviesamento da entrevista quer este enviesamento tenha origem no 

entrevistador quer no entrevistado. 

Quanto à fiabilidade dos dados, esta investigação assenta sobre circunstâncias complexas e 

dinâmicas e o uso de entrevistas não estruturadas possibilita explorar esta complexidade dada a 

sua flexibilidade como ferramenta para recolha de dados. Deste modo, não é realista que outros 

investigadores possam replicar esta investigação até porque os resultados obtidos por esta 
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investigação refletem a realidade no momento em que os dados foram recolhidos (Saunders et al., 

2009). 

Quanto ao enviesamento, do lado do entrevistador foi sempre mantida uma postura e atitude 

neutra, com uma comunicação calma e descontraída e nunca se tentou direcionar o entrevistado 

nas suas respostas. Do lado do entrevistado, o mesmo foi mantido sempre à vontade para realizar 

a entrevista do modo que quiser, onde quiser e no horário mais conveniente para si, podendo 

sempre que desejasse parar a entrevista e retomar quando o desejasse. Deste modo proporcionou-

se ao entrevistado um ambiente em que nunca se sentisse pressionado nas suas respostas. 

3.4.2 Preparação 

A preparação da recolha de dados é crucial para garantir a validade dos mesmos. Saunders et al., 

(2009) indicam os vários passos a ter em consideração nesta preparação e no parágrafo em baixo 

será explicado como foram realizados esses passos nesta investigação. 

O nível de conhecimento do investigador é um fator relevante. Neste caso, para além da revisão 

de literatura, o investigador tem uma grande experiência tanto dentro da organização como dos 

próprios temas abordados dado ter currículo na área de gestão e desenvolvimento de software 

através de Scrum. Aos entrevistados foi enviado um documento, com bastante antecedência 

relativamente à data da entrevista, que continha um enquadramento tanto sobre a investigação 

como sobre o tema a ser investigado, o problema levantado pela investigação e os objetivos a 

atingir. A localização da entrevista também é um fator relevante que pode condicionar a entrevista. 

Aqui, os entrevistados tiveram total liberdade de escolha do local onde a entrevista ocorreu, tendo 

algumas ocorrido no local de trabalho, outras em organizações clientes e outras em locais públicos. 

A aparência do entrevistador, também apontado como algo a ter em consideração, foi sempre 

cuidada embora todos os entrevistados sejam conhecidos do entrevistador e como tal esta questão 

não se colocaria. Antes do início da entrevista, foram sempre mantidas curtas conversas de forma 

a criar um ambiente relaxado onde o entrevistado se sentisse confortável. 

3.4.3 Generalização 

Quando a investigação utiliza a estratégia do caso de estudo e incide sobre uma organização, há a 

preocupação se os resultados podem ser aplicados à generalidade das demais organizações 

(Saunders et al., 2009). Esta investigação não pretende extrapolar as suas conclusões para a 

generalidade das consultoras de TI dado que o foco é na gestão ágil de projetos de desenvolvimento 

de software utilizando a framework Scrum.  
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3.4.4 Triangulação 

A triangulação dos dados foi realizada através de dois métodos: observação e acesso a 

documentação da organização. 

3.4.4.1 Observação 

O autor, sendo CSM e Service Manager da JMS, convive frequentemente com a equipa de 

desenvolvimento e com os gestores de projeto tanto dos projetos passados como dos atuais, e teve 

a oportunidade de observar as suas rotinas. Acresce ainda que, para além das observações da 

equipa da JMS, o autor teve contacto com outras equipas de Scrum o que permite realizar 

comparações de forma a garantir que a informação extraída dos dados recolhidos é realmente o 

que o autor pensa que é. 

3.4.4.2 Acesso a documentação 

O autor, como colaborador da Truewind e fazendo parte das equipas da área comercial e de gestão, 

tem acesso a documentação tanto da organização como dos projetos executadas na JMS. Este 

acesso permite aceder à documentação de análise que serviu de base para a execução do projeto, 

assim como ao software de apoio à gestão de projetos. 

3.4.5 Validação do guião da entrevista 

De forma a validar o conteúdo do guião da entrevista e com isso garantir que as questões são 

percetíveis e que não suscitam dúvidas e também obter algumas sugestões, foi realizado um pré-

teste em que o guião foi enviado a 3 engenheiros informáticos, com experiência no 

desenvolvimento de software, mas que não fazem parte da organização estudada. Após os ajustes 

derivados deste pré-teste, foi realizada uma entrevista piloto, já com um dos entrevistados reais de 

onde saíram pequenos ajustes como ordenação de algumas questões e remoção de questões que 

resultavam em respostas repetidas. Dado que a entrevista piloto não causou grandes alterações ao 

guião, o autor considerou que esta entrevista era válida para efeitos da investigação. 

4 Resultados da pesquisa 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa sendo que os mesmos serão 

apresentados como factos derivados das entrevistas realizadas sem interferências de opinião do 

autor, ficando essas opiniões para o capítulo seguinte. 
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4.1 Método de análise 

As entrevistas que foram gravadas com recurso a gravador áudio foram transcritas para um 

documento de texto individual de forma a isolar as mesmas. Para as que foram realizas sem recurso 

a gravação de áudio, os apontamentos foram feitos no momento da entrevista já em documento 

próprio. 

Após a transcrição das entrevistas, as respostas foram sumarizadas de forma a permanecerem 

apenas os conteúdos relevantes à investigação e facilitar assim a recolha de dados relevantes. 

Posteriormente, os documentos finais foram carregados para o CAQDAS onde foram 

categorizados os entrevistados consoante a sua idade, experiência e participação no projeto. Ainda 

no CAQDAS, foram definidas as categorias com as quais as respostas foram codificadas, 

permitindo assim efetuar uma análise de conteúdos para determinar as relações entre conceitos e 

daí fazer inferências. No “Anexo 6 – Co-Ocorrência dos códigos” pode ser observado um exemplo 

da análise de conteúdos. As referidas categorias (Anexo 5 – Codificação CAQDAS) foram criadas 

de forma a representarem os tópicos mencionados nas respostas. Após todas as respostas estarem 

organizadas segundo estes tópicos, foi feita uma recategorizarão analítica procurando codificar as 

respostas pela relação que tinham com a pesquisa.  

4.2 Resultados 

Para cada questão de investigação descrita no ponto “1.3 Questões de investigação” serão 

apresentadas as evidências dos resultados da pesquisa. 

Q1: Os praticantes de Scrum seguem os princípios lean, mesmo que inconscientemente?  

Dos resultados observados, os praticantes de Scrum estão próximos de seguir os princípios lean 

referidos por Wang et al. (2012) que são a eliminação do desperdício, o aumento da qualidade, 

geração de conhecimento e entregas mais céleres e otimização. Destes princípios, aquele que mais 

se afasta do Scrum é o conceito mais básico de lean que, segundo a literatura, é a redução de 

desperdício (Hicks, 2007; Middleton & Joyce, 2012; Wang et al., 2012). 

Comum a todos os entrevistados está o facto de que, com a evolução do projeto, também evoluiu 

o seu know-how tanto técnico como ao nível do negócio do cliente. Este é um facto observado em 

todos os projetos Scrum que o autor teve contacto, não estando limitado ao projeto estudado. Com 

a evolução do seu know-how, as equipas tornam-se cada vez mais autónomas e experientes, 
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entregando componentes com menos erros e com mais valor para o cliente, conseguindo entregar 

mais, em menos tempo e com maior qualidade. 

O entrevistado 2, o mais júnior, indicou que a evolução ao nível técnico e de negócio permitia 

ganhar 2 a 3 horas em sprints de 2 semanas. Os entrevistados com mais experiência não souberam 

quantificar estes ganhos, mas pelo que o autor observou, é expectável que a evolução seja mais 

rápida em perfis mais juniores o que ajudou a ultrapassar problemas de rotação de equipa onde foi 

comum entrarem membros juniores. 

Quanto à eliminação dos desperdícios, os resultados são mistos e revelam que os praticantes de 

Scrum não procuram reduzir todos os desperdícios, embora na sua essência procurem reduzir 

alguns. 

A Tabela 3 sumariza os desperdícios (tendo em conta as definições no ponto 2.4) detetados na 

pesquisa ligando ao que o autor observou em projetos Scrum e também tendo em conta a 

documentação de projetos e a ferramenta de suporte à gestão que foi consultada. Serão igualmente 

apresentadas os resultados que indicam a ausência de desperdício.  

Desperdícios Justificação 

Requisitos extras 

(Verificado) 

O projeto teve requisitos extras que representam um desperdício 

dado que estes requisitos estavam fora do âmbito inicial do projeto. 

É uma realidade observável em praticamente todos os projetos. 

Esperas 

(Não verificado) 

Apenas foram reportados curtos momentos de espera numa altura 

em que um membro da equipa aguardava a disponibilidade do PM 

para orientação. Em outros projetos observados, esta é uma 

situação rara. 

Trocas de tarefas 

(Não verificado) 

As trocas de tarefas eram apenas realizadas antes dos membros da 

equipa iniciarem as tarefas, não gerando desperdício. 

Rotação de equipa 

(Verificado) 

A rotação da equipa ocorreu sempre que foi necessário efetuar uma 

revisão às necessidades do projeto e houve sempre alguma 

ineficiência, dado que o novo elemento teve de assimilar o know-

how dos restantes elementos da equipa. 

Trabalho em progresso 

(Verificado) 

Foram encontrados desperdícios no trabalho em progresso, mais 

concretamente no excesso de inventário em execução e em 

validação. Ficou claro pelos resultados que não houve uma 

preocupação com a velocidade da produção sendo que, quanto 

mais cedo terminassem melhor. Esta situação leva ao excesso de 

inventário de componentes por validar por parte do cliente. A 

agravar a esta situação, a equipa continua a trabalhar no sprint 

seguinte logo após a entrega anterior, independentemente de toda 
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a entrega anterior ainda se encontrar por validar. Um dos 

entrevistados referiu que já foi necessário refazer determinados 

componentes que tinham sido desenvolvidos antes de o cliente 

validar o componente entregue que o precedia. Este trabalho 

refeito poderia representar 2 dias de trabalho num sprint de 3 

semanas. O indicado pela pesquisa corresponde à realidade 

observada pelo autor em outros projetos Scrum. Também foram 

reportados problemas causados com a dependência entre 

componentes. O entrevistado indicou que quando isto acontecia, a 

análise ao componente precedente não se encontrava correta ou 

esse componente falhava nas validações. O esforço para refazer o 

trabalho foi de sensivelmente 25% do esforço total do componente. 

Defeitos 

(Verificado) 

Como em todos os projetos observados, existem sempre defeitos 

que são fonte de desperdício. Foram indicadas situações em que a 

não resolução imediata de um erro obrigou a refazer trabalho e que 

poderiam ter sido evitadas se os erros tivessem sido resolvidos de 

imediato. A equipa chegava a perder 1 dia num sprint de 2 semanas 

para resolver estas situações. Também foi indicado que a própria 

equipa de testes perdia tempo a reportar em duplicado erros que 

permaneciam por resolver. Esta prática é comum a outros projetos 

observados onde os erros detetados são registados, mas não 

resolvidos de imediato. 

Movimentação 

(Não verificado) 

Toda a equipa trabalhava no mesmo local, não existindo 

desperdício com movimentação. Da observação realizada, 

confirma-se que na maioria dos casos a equipa encontra-se no 

mesmo local. 

Acesso limitado à 

informação 

(Não verificado) 

A equipa teve total acesso à documentação do projeto. 

Informação distorcida ou 

dispersa 

(Verificado) 

A informação está maioritariamente descentralizada, gerando 

desperdício nas falhas de comunicação e demoras na recolha da 

mesma. A documentação não era atualizada para fazer face às 

alterações sentidas no decorrer do projeto. Contudo, foi observado 

o uso de um sistema de apoio à gestão que poderia ter sido usado 

com maior frequência. 

Falta de sintonia entre a 

equipa 

(Verificado parcialmente) 

Toda a equipa partilhava uma linguagem comum no projeto, mas 

foram apontados conflitos com fornecedores/parceiros que 

poderão estar relacionados com a falta de envolvimento dos 

mesmos no planeamento dos trabalhos. Estes conflitos poderiam 

resultar na perda de 3 dias num sprint, segundo o entrevistado 5, e 

de 1 dia num sprint segundo o entrevistado 6. 



 

26 

Subutilização do potencial 

dos colaboradores 

(Verificado parcialmente) 

Um dos entrevistados indicou que não se sentia muito motivado na 

execução das suas tarefas dado não serem aliciantes, sendo uma 

subutilização do seu potencial. Contudo, todos sentiam que tinham 

autonomia e confiança do PM para a execução das suas tarefas. 

Pela observação de outros projetos, constata-se que, dependendo 

do grau de complexidade e inovação do projeto, a equipa poderá 

sentir-se mais ou menos motivada. 

Falta de envolvimento 

(Verificado parcialmente) 

A equipa era muito envolvida no projeto com a contribuição das 

daily meetings, mas não houve um envolvimento de toda a equipa 

nas reuniões de planeamento assim como na geração do backlog 

dado que em ambos os tipos de reunião a participação restringiu-

se ao PM e DM, potenciando a falta de envolvimento e até falhas 

na comunicação. A equipa também não terá sido envolvida na 

tomada de decisões dado que eram sempre tomadas pelo PM e DM. 

Esta situação é comum a outros projetos observados. 

Tabela 3 – Desperdícios verificados 

Q2: Que conceitos lean são aplicados pelos praticantes de Scrum e como os aplicam? 

Em baixo são apresentadas as evidências da aplicação de cada conceito lean (Middleton et al., 

2005) assim como evidências da ausência da aplicação dos conceitos.  

Fluxo contínuo 

No caso observado, foi mantido um fluxo contínuo no trabalho dado que o próprio Scrum advoga 

que o trabalho a realizar deverá ser quebrado em pequenas tarefas, de modo a que, cada tarefa 

tenha sensivelmente o mesmo tempo de execução, contribuindo assim para a manutenção deste 

fluxo contínuo tanto na execução como nas entregas. Estas tarefas serão o nível mais baixo de uma 

WBS. É da responsabilidade do SM, em conjunto com a equipa, criar estas tarefas tendo como 

base o backlog. 

Também a contribuir para a manutenção do fluxo está a realização das daily meetings, onde os 

problemas são abordados e desbloqueados tanto pelo PM, como pelos outros membros da equipa 

dado o espirito de entreajuda que foi indicado pelos entrevistados, contribuindo assim para a 

inexistência de quebras de produtividade. No mesmo sentido, os entrevistados indicaram que não 

tiveram necessidade de parar o trabalho quer por algum bloqueio quer por falta de atribuição de 

tarefas, salvo uma pequena exceção. 

Contudo, este fluxo era quebrado com a realização dos testes. Neste ponto, os resultados 

revelaram-se mistos com alguns entrevistados a indicar que o cliente validava de imediato aquilo 

que lhe era entregue e outros, a indicar que o cliente não validava de imediato pois a nova entrega 
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era colocada no ambiente de testes e posteriormente o cliente iria efetuar os testes conforme a sua 

disponibilidade. Dos projetos observados pelo autor, o cliente não valida de imediato após a 

entrega causando assim uma quebra no fluxo.  

Valor definido pelo cliente 

A definição de valor para o cliente não surgiu como um conceito do Scrum nesta investigação, 

quer do resultado das entrevistas quer da observação de outros projetos, mas surgiu como definição 

de prioridades que, no final, resultam no que é mais valorizado pelo cliente. Na ótica do Scrum, é 

o PO, em conjunto com o SM, que prioriza as tarefas de maneira a que seja entregue aquilo que o 

cliente tem mais prioridade em receber. Os entrevistados indicaram que este conceito nunca foi 

debatido na forma de valor, ficando a dúvida se, de facto, as prioridades equivalem a valor para o 

cliente ou apenas aquilo que ele valoriza num ponto de vista teórico mas que na verdade não lhe 

trás maior retorno. Um dos entrevistados indicou ainda que existiram componentes que nunca 

foram utilizados pelo cliente o que comprova que o valor desse componente não foi devidamente 

assegurado.  

Ritmo 

A manutenção do ritmo no trabalho de forma a gerar uma cadência nas entregas ao cliente também 

é um dos princípios do Scrum observados neste estudo. O trabalho foi realizado em sprints que 

têm uma duração fixa de tal modo que o cliente já espera receber entregas do trabalho realizado 

dentro da cadência acordada inicialmente. A observação de outros projetos revela que a duração 

do sprint pode variar entre projetos, mas é fixa dentro de um projeto. 

Processos ligados 

Neste ponto, não sendo um requisito do Scrum, também se verificou que no caso estudado as 

práticas adotadas foram ao encontro do conceito lean dado que tanto o PM, DM e a equipa de 

programadores se encontravam no mesmo local, não havendo assim perdas de tempo derivados da 

deslocalização de equipas.  

Quanto aos fornecedores, tanto diretos como indiretos, o estudo revelou respostas mistas. Por um 

lado, havia fornecedores indiretos que respondiam ao cliente e que também se encontravam no 

mesmo local. Por outro lado, havia fornecedores diretos, que respondiam à Truewind, e que 

estavam deslocados. 
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Nem todos os projetos observados aplicavam este conceito e como tal este não é um conceito 

seguido por todos os praticantes de Scrum, mas na maior parte dos casos observados, as equipas 

permanecem juntas ao longo do projeto. 

Processos padronizados 

Todos os entrevistados foram unanimes a indicar que não existiam processos padronizados para 

além daqueles já definidos no Scrum, que dizem mais respeito à forma como o projeto é gerido e 

executado. Para além os processos definidos do Scrum, também consideram que o uso da 

tecnologia OutSystems (http://www.outsystems.com/) para o desenvolvimento também possui os 

seus próprios métodos e processos de tal modo que cada elemento da equipa tem noção de como 

deve proceder no desenvolvimento das suas tarefas. 

Além destes processos mencionados, e no que diz respeito à documentação, todos os elementos da 

equipa tinham acesso à documentação que se resumia ao documento de análise / levantamento de 

requisitos. Porém, o acesso à documentação não era centralizado, ou seja, não se encontrava num 

determinado repositório, do conhecimento de todos, mas sim em vários repositórios. 

Da observação realizada, o uso da tecnologia OutSystems não é claramente a única tecnologia 

usada e as outras tecnologias permitem uma maior liberdade onde a falta destes processos 

padronizados se faz sentir em maior grau. Quanto à documentação, a observação revelou que os 

processos relativos à documentação variam de projeto para projeto e de organização para 

organização, revelando também a falta destes processos. 

Eliminar trabalho refeito 

Não foram encontradas evidências de que algum esforço tivesse sido feito para eliminar o trabalho 

refeito, mas há evidências da existência desse trabalho refeito derivado de excesso de inventário e 

de inventário desatualizado. Os entrevistados revelaram que foi necessário refazerem a parte ou a 

totalidade de alguns componentes devido a erros não detetadas prontamente, na aplicação ou na 

análise, o que levou a invalidar o inventário de trabalho realizado e/ou por validar pelo cliente. 

De outros casos observados, e através do uso das retrospective meetings as equipas tentam em 

conjunto analisar o que correu bem ou mal de modo a melhorar no sprint seguinte, mas os 

praticantes de Scrum observados tendem a não realizar as retrospective meetings, não se 

debruçando assim nos temas que podem conduzir a uma eliminação do trabalho que acaba por ser 

refeito. A razão pela qual tendem a não realizar as retrospective meetings é exatamente para 

reduzirem o que consideram ser um desperdício dado que, segundo o entrevistado 5, um DM, estas 
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reuniões poderiam demorar 20 minutos por sprint, para cada membro da equipa, e não são 

consideradas relevantes pelo PM. Mas daquilo que o autor observou, estas reuniões poderão 

consumir horas do tempo de toda a equipa, em cada sprint. 

Balancear o trabalho 

Os entrevistados indicaram que o trabalho era balanceado e este é também um conceito seguido 

pelos praticantes de Scrum. Através do Scrum, o trabalho é repartido em pequenas tarefas e a carga 

é distribuída de igual forma pela equipa de modo a que todos apresentem um ritmo contante na 

entrega. 

Decisões derivadas de análise de dados:  

A pesquisa indicou que as tomadas de decisão era feitas pelo PM e DM sem grande envolvimento 

da restante equipa não promovendo assim uma equipa auto-gerível e a redução do número e 

duração de reuniões. 

Publicação de resultados 

No caso estudado a publicação de resultados é realizada em mais do que um cenário. Por um lado, 

todos os elementos da equipa têm acesso a uma ferramenta, um portal web, onde para além de 

verificarem as suas tarefas, também têm acesso ao estado geral do projeto assim como ao estado 

das tarefas da equipa. Esta ferramenta poderá comparar-se ao Kanban, muito usado em lean. Por 

outro lado, na daily meeting todos têm oportunidade de seguir o estado geral do projeto.  

Minimizar o inventário 

O projeto, embora não tenha tido uma descrição do âmbito extensa, teve uma descrição de 

requisitos a um nível macro e após cada entrega, esse âmbito era elaborado apenas para o sprint 

seguinte. Os resultados revelaram poucos componentes cuja análise inicial requereu nova análise 

por alteração de requisitos. No entanto, os resultados apontam para demasiado inventário que pode 

ficar desatualizado e tal terá acontecido em algumas situações. Este inventário desatualizado teve 

origem em inventário nas análises já efetuadas, em inventário de trabalho em progresso e em 

inventário de componentes por validar por parte do cliente.  

Relativamente ao excesso de inventário na documentação, esta é uma das bases do Scrum que a 

equipa terá seguido, isto é, a produção de documentação foi mantida ao mínimo essencial 

exatamente para não gerar desperdícios ao nível da documentação que pode ficar desatualizada. 
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Com o uso do Scrum e dos seus sprints abdica-se do sistema pull de tarefas dado que não era a 

equipa que “puxava” a próxima tarefa, mas sim o PM e DM que em reunião de planeamento 

atribuíam as tarefas de um sprint para cada membro da equipa, sobrecarregando a equipa e 

potenciando o aumento de inventário, mas esta carga nunca excedia o limite de tempo que cada 

membro da equipa dispunha. 

Q3: Quais são os resultados da aplicação dos conceitos lean no Scrum assim como da falta 

da aplicação desses mesmos conceitos? 

De acordo com os resultados alcançados, os conceitos lean que têm sido aplicados pelos 

praticantes de Scrum são o fluxo contínuo, o ritmo, o balanceamento do trabalho e a publicação 

de resultados. A Tabela 4 sumariza os resultados extraídos da pesquisa e da observação 

relativamente à aplicação dos conceitos lean, segundo a lista de conceitos indicada por  Middleton 

et al. (2005). 

Conceito Resultado 

Fluxo contínuo O fluxo contínuo permite maior controlo na execução, 

gerando menor inventário. A quebra deste fluxo na 

realização dos testes pode originar trabalho refeito caso 

exista muito inventário. 

Valor definido pelo cliente A falta de definição de valor pode causar a entrega de 

componentes que não são utilizados pelo cliente. 

Ritmo A manutenção do ritmo permite o alinhamento do projeto 

com a expetativa do cliente devido às entregas frequentes, 

reduzindo o risco e o desperdício. 

Processos ligados Quando os processos não estão ligados, como por exemplo, 

a equipa ou fornecedores estão deslocados, gera-se um 

desperdício na comunicação com a perda de tempo em 

situações de bloqueio. 

Processos padronizados A falta de processos padronizados também leva a 

desperdícios na comunicação e na maior dificuldade de 

integração de novos membros da equipa, levando a quebras 

na produtividade. 

Eliminar trabalho refeito A não eliminação das causas para o trabalho refeito leva à 

acumulação de desperdícios que se agrava com o aumento 

do inventário e causa uma dilatação dos prazos de entrega. 

Balancear trabalho O trabalho balanceado permite não sobrecarregar a equipa e 

permite que todos entreguem a um ritmo constante sendo 

possível prever as entregas. 
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Decisões derivadas de análise de 

dados 

A falta de envolvimento da equipa na tomada de decisões 

gera desperdícios na comunicação devido à necessidade de 

realizar mais reuniões. 

Publicação de resultados A publicação frequente de resultados permite manter a 

equipa focada nos objetivos e alinhada com as necessidades 

do projeto, assim como permite identificar e eliminar 

bloqueios (Middleton & Joyce, 2012). 

Minimizar o inventário A não eliminação do excesso de inventário leva a refazer 

trabalho sempre que são detetadas erros no 

desenvolvimento, nos testes ou na própria análise. 

Tabela 4 - Resultados da aplicação de conceitos lean 

Q4: Como é que o lean pode contribuir para a evolução do Scrum? 

Olhando para os conceitos lean não aplicados e para os desperdícios identificados, compreende-

se que há margem para o Scrum se tornar mais lean. Assim, foram identificados e apresentados na 

Tabela 5 os pontos onde o lean pode contribuir para melhorar o desempenho na gestão de projetos 

com recurso à framework Scrum, tendo como base os resultados da pesquisa, a literatura e a 

observação efetuada. 

Contribuição Justificação 

Diminuição do trabalho em 

progresso / minimização de 

inventário 

O Scrum já procura diminuir o trabalho em progresso com 

o conceito de sprints, mas há margem para mais diminuição 

com implementação do sistema pull (Middleton & Joyce, 

2012) e acordando com o cliente a validação imediata das 

entregas. A minimização do inventário é uma das melhores 

formas de redução de desperdício e de custos (Hicks, 2007; 

Middleton & Joyce, 2012; Wang et al., 2012). A redução 

de inventário também permitirá reduzir o trabalho refeito. 

Rotação da equipa De forma a evitar a ineficiência reportada pelo entrevistado 

3, podem ser aplicados os conceitos lean de processos 

padronizados que visem minorar o tempo de adaptação do 

novo membro da equipa. 

Melhoria da informação O lean identifica a informação dispersa e distorcida como 

um desperdício e tal foi verificado na pesquisa, como tal, o 
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PM deverá garantir que a informação está centralizada e 

atualizada. 

Maior envolvimento da equipa De forma a permitir maior autonomia à equipa, e com isso 

reduzir desperdícios em comunicação e em reuniões extras, 

deverá envolver-se a equipa na tomada de decisões. 

Melhoria no fluxo contínuo O fluxo contínuo é importante para diminuir o trabalho em 

progresso e como tal é importante promover a continuidade 

entre as entregas e as validações do cliente (Womack & 

Jones, 1996). 

Definição de valor Para além da definição de prioridades em Scrum, deve ser 

definido o valor de cada componente para diferenciar o 

valor do desperdício (Womack & Jones, 1996). 

Redução de defeitos O lean promove a redução de defeitos e para tal deverá ser 

dado o tempo necessário à equipa para a correção de 

defeitos e do código base. Isto permitirá reduzir a taxa de 

erros e melhorar a qualidade nas entregas (Middleton & 

Joyce, 2012). A redução de defeitos também permitirá 

reduzir o trabalho refeito. 

Processos padronizados Para aumentar produtividade e a velocidade de entrega 

(Middleton et al., 2005), devem ser criados processos 

padronizados, como por exemplo, regras, normas, 

localização de ficheiros, etc. 

Relacionamento com fornecedores 

e parceiros 

O lean promove os processos ligados e de modo a reduzir 

desperdícios na comunicação e bloqueios com 

fornecedores ou parceiros, deve-se manter uma relação 

próxima com os mesmos, envolvendo-os no planeamento. 

Tabela 5 - Contributos do lean para a evolução do Scrum 



 

33 

5 Conclusões 

Desde que Womack et al. (1990)  apresentaram o seu livro “The Machine that changed the world” 

que a comunidade académica e empresarial tem dado uma importância crescente ao tema lean. O 

mundo das TI não ficou de fora e surgiram organizações que começaram a aplicar os conceitos 

lean de forma a reduzir os seus desperdícios na produção de software, e a compararem os 

resultados com os obtidos aplicando metodologias ágeis de gestão de projetos (Middleton et al., 

2005; Middleton & Joyce, 2012; Middleton, 2001). Contudo, a literatura não se foca no Scrum e 

em como o lean pode melhorar o desempenho dos projeto geridos com recurso a essa metodologia. 

Foi esse o caminho seguido por esta investigação. 

Após analisados os dados recolhidos, apresentados no capítulo 4, foi possível atingir o objetivo da 

investigação. Compreendeu-se que conceitos lean são aplicados pelos praticantes de Scrum e 

extraiu-se informação dos ganhos no desempenho que os mesmos retiram da aplicação desses 

conceitos, assim como as perdas que têm ao não aplicarem alguns dos princípios lean. 

Para se compreender como é que o Scrum se pode tornar mais lean foram formuladas 4 questões 

de investigação cujos resultados foram apresentados no capítulo 4 e serão sumarizados de seguida. 

Para responder à questão Q1, os resultados mostram que os praticantes de Scrum seguem alguns 

dos princípios lean de modo totalmente inconsciente dado que nenhum dos entrevistados tinha 

consciência prévia do que significava lean. Este facto foi observado em muitos praticantes de 

Scrum. Destes princípios, a contínua redução de desperdício é o conceito base do lean e foram 

detetadas diversas fontes de desperdício, identificadas na Tabela 3. Os praticantes de Scrum devem 

analisar e implementar medidas para a redução destes desperdícios de forma a aumentarem o 

desempenho dos seus projetos. No entanto, os resultados também mostraram que os praticantes de 

Scrum já implementam medidas para a redução de desperdícios. Essas medidas implementadas 

fazem parte da própria metodologia Scrum. Se por um lado conseguem reduzir desperdícios de 

inventário, com os sprints por exemplo, por outro geram desperdício dado que o conceito de sprint 

vai contra o fluxo contínuo referido em lean. Exemplos destes mostram que há margem de 

evolução dentro do Scrum e o lean fornece esse caminho.  

Dos desperdícios detetados na investigação o inventário será aquele que representa a maior fonte 

de desperdício. O Scrum acumula inventário no seu backlog de tarefas, no sprint backlog de cada 

membro da equipa e nas tarefas entregues ao cliente que não foram validadas. Em situações em 

que são detetados problemas nestes inventários, gera-se desperdício dada a necessidade de refazer 
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trabalho. Mas os defeitos também revelaram ser uma grande fonte de desperdício com margem 

para a sua redução.  

Torna-se essencial dar tempo às equipas para resolverem de imediato os problemas encontrados 

de modo a não invalidarem os componentes em inventário e com isso não necessitarem de refazer 

trabalho. Nota-se assim, que o inventário e os defeitos estão bastante ligados no que diz respeito à 

redução de desperdício. Aparte destas duas fontes de desperdício, a Tabela 3 apresenta outras 

fontes de desperdício que merecem a atenção dos gestores de projeto. 

Relativamente à questão Q2, foram identificados os conceitos que, tipicamente, os praticantes 

aplicam nos seus projetos cujos resultados dessa aplicação são apresentados na Tabela 4, 

fornecendo assim resposta à questão Q3. No sentido oposto, foram também identificados os 

conceitos que não são aplicados. Os resultados mostram a aproximação do lean com o Scrum dado 

que partilham muitos dos conceitos e dos seus objetivos.  

De acordo com as fontes de desperdício detetadas, os praticantes de Scrum devem focar-se na 

aplicação da minimização de inventário e redução de defeitos, tal como indicado em parágrafos 

anteriores. Estes dois conceitos serão aqueles que, de acordo com a investigação, permitirão uma 

maior redução de desperdício e, consequentemente, de custos. Outro conceito muito importante 

que, pelos resultados, pode representar uma fatia grande no desperdício total, é a relação com 

entidades externas onde a pesquisa indicou como é essencial envolver todas essas entidades no 

planeamento do projeto de forma a reduzir os desperdícios na comunicação e manter ao máximo 

o fluxo contínuo defendido pelo lean. 

Com resultados claramente positivos, estão alguns dos princípios do Scrum que vão ao encontro 

dos próprios conceitos lean, como a publicação de resultados, balanceamento de trabalho, o ritmo 

e o fluxo contínuo, sendo que, neste último, já foram apresentadas evidências de como se pode 

melhorar o fluxo. Quanto aos demais resultados positivos, as daily meetings revelaram ser uma 

técnica crucial para vários dos conceitos. Facilitam a comunicação, a publicação de resultados, a 

entreajuda entre equipa e a manutenção do fluxo contínuo dado que permitem desbloquear os 

problemas que ocorrem diariamente. Quanto ao balanceamento de trabalho e o próprio ritmo, 

apresentam bons resultados devido ao conceito de sprints que, por um lado, permitem atribuir 

tarefas de forma balanceada a toda a equipa e, por outro, permitem manter uma cadência no 

trabalho que é realizado, o takt time, e muito importante, nas entregas para o cliente. Contudo, o 

sistema de sprints é um sistema push que pode trazer mais carga à equipa, sendo que o lean indica 
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que o sistema pull é a melhor forma de manter a velocidade constante contribuindo para o ritmo e 

para o fluxo contínuo. 

Os contributos que se espera desta investigação, e respondendo à última questão, a questão Q4, 

são sumarizados na Tabela 5 e vão ao encontro dos resultados obtidos, triangulados com a 

literatura e com a observação efetuado a projetos geridos com a metodologia Scrum. Nesta tabela 

encontram-se os pontos em que o Scrum pode evoluir para se tornar mais lean. 

Com a aplicação destas medidas que contribuem para a evolução do Scrum, evolui-se também na 

forma como os projetos Scrum são geridos e permite assim aumentar o desempenho dos projetos, 

reduzindo desperdícios e custos. Este será o grande contributo desta investigação para a 

comunidade Scrum, que procura formas de otimizar a metodologia de acordo com o que realmente 

se verifica no dia-a-dia da gestão de projetos de desenvolvimento de software. 

5.1 Limitações da investigação 

As limitações desta investigação prendem-se com 3 factos: 

1. As conclusões desta investigação não podem ser extrapoladas para outras metodologias 

ágeis de gestão de projetos dado que a investigação focou-se no Scrum; 

2. Esta investigação, por apenas ter contemplado um caso de estudo, não abordou diferentes 

organizações com diferentes níveis de maturidade em Scrum onde poderiam ser extraídos 

resultados que permitiriam a sua generalização; 

3. Poderia ter sido valioso envolver nesta investigação o PO, colaborador na JMS, de modo a 

captar a perspetiva do lado do cliente do projeto estudado. 

5.2 Investigação futura 

Como investigação futura, seria interessante acompanhar a aplicação prática das conclusões e 

acompanhar vários gestores de projeto, enquanto aplicam estas medidas, de forma a recolher 

métricas credíveis de que a aplicação dos conceitos lean, que podem contribuir para a evolução do 

Scrum, têm o retorno esperado. 

Seria igualmente interessante a realização de uma investigação similar, mas com uma abordagem 

quantitativa onde fosse possível captar opiniões de diversos praticantes de Scrum de diversas 

organizações nacionais e internacionais. 
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Anexo 1 – Truewind 

A Truewind S.A. é uma empresa recente, constituída em 2008, mas a sua história já tem mais de 

uma década e começa onde termina a de outras duas empresas. 

Em 1996, foi criada a empresa Chiron que teve a sua origem num núcleo de investigação da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para responder a 

necessidades da NASA, que foi o seu primeiro cliente. Este projeto centrou-se no desenvolvimento 

do Sistema de Informação Ambiental do Kennedy Space Center. Para além de projetos para a 

NASA, a Chiron desenvolveu um vasto conjunto de sistemas de informação centrais para muitas 

entidades, públicas e privadas. 

Em 1998, foi criada a empresa Práxia que teve como principal impulsionador um professor do 

Instituto Superior Técnico. A Práxia foi alvo de um spin-off em 2008 dando origem à Truewind. 

A Truewind direcionava-se para o desenvolvimento ágil e na execução de contratos de suporte 

baseados em nível de serviço. A proposta de valor da Truewind encontrou bastante aceitação no 

mercado, tendo levado a um crescimento muito significativo do seu volume de negócios, 

concretizado no desenvolvimento de sistemas que permitiram repetidamente cimentar a confiança 

dos clientes. 

Já em 2010, Truewind e Chiron viram uma oportunidade para juntar sinergias, dando-se origem a 

uma fusão entre as empresas, tendo sido criada a Truewind-Chiron S.A., cujo nome foi 

simplificado em 2015 novamente para Truewind. 

A Truewind é uma empresa de capital 100% português, maioritariamente detido pela sua equipa. 
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Anexo 2 – Caso de estudo José de Mello Saúde 

José de Mello Saúde is a healthcare services provider founded in 1945. Every day, more than five 

thousand healthcare professionals deliver medical care in one of José de Mello Saúde’s many 

facilities, including five hospitals, one institute, four clinics, assisted living facilities, and home 

care teams. 

Despite having a web presence for several years, José de Mello Saúde found that their properties 

were no longer meeting customers’ expectations. Information regarding services or offers to 

patients was constantly outdated and patients were unable to find the information they needed 

online. 

Additionally, the content system was hard to use, offered no mobile support, was disconnected 

from the hospital’s back-end systems and was maintained by outside contractors. 

The project was high-risk as it needed to be implemented at multiple facilities and locations - 

potentially affecting thousands of doctors and nurses and thousands of visitors to the José de Mello 

Saúde website. 

Every clinic, hospital and institute now offers its clients the possibility of interacting with the 

hospital anytime, anywhere. The portals offer features such as filtered searches by disease or 

specialty; scheduling for medical and exam appointments; comprehensive information about the 

services and specialties provided; information regarding health insurance agreements; and data on 

diseases and treatments. Additionally, the mobile portals allow customers to click to connect with 

the call center to make an appointment - using geolocation to find the closest 24/7 unit. 

To power all this, José de Mello Saúde and their partner Truewind-Chiron designed and developed 

a comprehensive Content Management System that can be updated directly by the business. The 

system then automatically updates all web properties integrated with the hospitals’ back-end 

systems. Changes in the back-end are also automatically published to the web properties. 

For the organization, the most valued results of the project include, amazing user experience, 

autonomy, ease of maintenance, and flexibility to evolve and introduce new features. Within a 

year, web visits increased 95%, appointment setting increased 151%, and the vast majority of main 

information is now accessible to users within three clicks. 
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José de Mello Saúde now has a modernized online presence in both web and mobile. The system 

seamlessly updates the systems of records, and changes are immediately visible online, 

accelerating time-to-market and independent of external providers. This change has added savings 

regarding effort to maintain and reuse content across the group. 

The online digital marketing group’s reputation inside the organization has risen dramatically 

because they can comply with requests from individual hospitals in minutes. And new launches of 

medical services (e.g. a new surgery) are immediately made available in the unit’s website so 

appointments can be set. 

Today, José de Mello Saúde is in a path of continuous innovation and has already released a second 

version of this solution that includes capabilities like mychart personal area solution (myCUF), 

real-time appointment scheduling, and four new web-sites. 

in http://www.outsystems.com/case-studies/jms/healthcare-website-patient-portals-scheduling/. 

 

http://www.outsystems.com/case-studies/jms/healthcare-website-patient-portals-scheduling/
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Anexo 3 – Processo de investigação 
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Anexo 4 – Guião da entrevista 

Introdução 

Agradecimento inicial 

Obrigado por aceitar participar nesta investigação. A sua intervenção será muito importante para 

a recolha de dados necessária à prossecução deste estudo. 

Objetivos do estudo 

Atualmente estou inscrito num mestrado em gestão de projetos e no âmbito desse mestrado estou 

a realizar uma investigação cujo objetivo é compreender como é que os praticantes de agile 

aplicam os conceitos lean ou até que ponto é que os mesmos se afastam desses conceitos e ao 

mesmo tempo compreender os impactos, negativos e /ou positivos dessa aproximação do agile 

com lean ou, caso se venha a revelar com a investigação, do seu afastamento. 

Os entrevistados serão todos os participantes no projeto da José de Mello Saúde, 

independentemente da sua intervenção ou posição no projeto pois sendo esse projeto um caso de 

sucesso e tendo sido desenvolvido com suporte de metodologias agile, será interessante perceber 

qual o contributo que o lean thinking poderia oferecer a este projeto. A razão pela qual escolho um 

caso de sucesso é apenas porque seria muito fácil encontrar falhas num projeto que tenha corrido 

mal e isso poderia levar a investigação a tirar conclusões erradas. 

As questões que irei colocar servirão para obter evidências da aproximação do lean com o agile e 

também para obter evidências de como o agile poderia tornar-se mais lean. 

Estado do estudo 

Apresentar ao entrevistado o estado de arte do estudo no momento da entrevista. 

Duração 

A entrevista deve demorar cerca de 60 minutos e se desejar, pode terminar assim que a entender 

assim como pode recusar responder a qualquer questão. 

Posteriormente, se tiver disponibilidade, poderei necessitar de realizar um follow up desta 

entrevista após analisar todas as respostas dos entrevistados. 



 

43 

Confidencialidade 

De modo a que possa responder às questões colocadas com total liberdade, não será recolhido o 

seu nome nem qualquer outra informação que o identifique e que ligue as suas respostas à 

investigação. 

Autorização para gravação da entrevista 

Se não tiver objeções a entrevista será gravada de modo a que não tenha de tomar notas durante a 

mesma e possa concentrar a minha atenção na nossa conversa. 

Questões prévias 

Antes de começarmos a entrevista, quer fazer alguma questão ou esclarecer algum ponto? 

Questões 

Questões iniciais 

1. Há quanto trabalha no ramo? 

2. Qual é o seu cargo atual? 

3. Encontra-se em que intervalo de idade? 20-30, 30-40? 

4. Há quanto tempo trabalha em agile? 

5. Qual foi a sua posição neste projeto? 

6. Quanto tempo trabalhou no projeto? 

7. Qual era o âmbito do projeto? 

a. O âmbito estava bem definido para as necessidades totais do cliente ou apenas 

estava definido para as necessidades mais imediatas e posteriormente iriam 

definindo o remanescente? 

b. Se sim, os pontos já previamente definidos, mantiveram-se até ao final tal como 

descritos no documento de análise? 

c. Se não, como foram definindo o que não estava analisado e documentado? O que é 

que não estava definido, por exemplo? E porque não foi definido inicialmente? 

8. Tem noção da cadeia de valor associado a este produto? 
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a. O que pretendo saber é se, para este projeto, identificaram o conjunto de atividades 

que trazem valor para o projeto de modo a eliminarem as que não trazem valor ou 

pelo menos as poderem ajustar. 

Documentação 

9. Este projeto teve suporte documental adequado? 

a. Que temas eram abordados nesses documentos (análise, procedimentos de 

qualidade, planos de comunicação, planos de gestão de stakeholders, etc)? 

b. Essa documentação manteve-se até ao final do projeto ou teve de ser revista? 

c. Se não se manteve, como agiam assim que detetaram que havia a necessidade de 

uma revisão da documentação? 

i. Trabalharam sobre documentação desatualizada? 

d. Mencionar especificamente o documento de estimativa inicial.  

i. Quem realizou essa estimativa? 

ii. A estimativa foi revista ao longo do projeto? 

10. Todos os membros da equipa tinham acesso à documentação? 

11. Como consultavam esta documentação? 

a. Onde estava? Centralizado num repositório, ou em vários? 

Equipa 

12. Fale-me da equipa de projeto.  

a. Quantos eram, que posições assumiram no projeto, perfis técnicos, hierarquias? 

b. Qual é a sua perceção da dimensão da equipa relativamente ao trabalho que tinham 

em mãos a cada momento? 

i. No arranque do projeto a dimensão da equipa era a adequada? 

ii. A dimensão da equipa foi revista com alguma frequência? 

iii. Acha que conseguiriam realizar o mesmo trabalho com menos recursos? 

13. Eram uma equipa experimentada?  

a. Houve rotação na equipa ou era estável?  
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i. Se houve trocas de equipa, como correu esse processo? 

b. E o PM conhecia a equipa e as suas capacidades? 

14. Tinha alocação total neste projeto? 

a. Estava 100% focado apenas neste projeto? 

i. Se não estava, este projeto tinha prioridade relativamente aos demais? 

15. Como era a comunicação entre a equipa? 

a. Informal, formal, contínua? 

b. Refiro-me aos diferentes níveis de conhecimento e também às diferentes 

hierarquias. 

16. Os elementos da equipa trabalharam todos no mesmo local? 

a. Como estavam distribuídos? 

17. A equipa tinha processos (para todos os aspetos da gestão e desenvolvimento de um 

projeto) padronizados? 

18. Como era a relação entre todos os membros da equipa? 

a. Você, como membro da equipa, via o estado do trabalho de outros membros da 

equipa? 

b. E quando algum elemento da equipa tinha um bloqueio e não podia avançar, qual 

era o procedimento? Todos ajudavam a resolver o bloqueio? 

19. Como é que o PM liderava a equipa? 

a. A liderança tinha como base os objetivos individuais ou coletivos? 

b. Ou a liderança era realizada com base em estímulos? 

c. Tinham regalias ou recompensas sempre que atingiam alguma meta com sucesso? 

20. Relativamente às necessidades do projeto, como considera que era o seu conhecimento 

tanto a nível técnico como ao nível do próprio negócio do cliente? 

a. Se não tinha grande conhecimento, como foi colmatada essa falha: 

i. Ao nível técnico? Sentiu que evoluiu as suas competências ao longo do 

projeto? 
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ii. Essa evolução teve impacto nas entregas e no número de erros, ou seja, na 

parte final do projeto as entregas tiveram mais qualidade? 

iii. Ao nível do conhecimento do negócio? 

21. Olhando para o panorama geral das atividades que lhe foram atribuídas, considera que as 

mesmas eram desafiantes e estimulantes e sentia-se com autonomia de decisão e 

responsabilidades (empowerment) na execução das suas tarefas? 

22. E sentia-se orientado e acompanhado pelo gestor de projeto ou gestor técnico na execução 

das suas responsabilidades? 

a. E era envolvido na tomada de decisões do gestor de projeto? 

Reuniões 

23. Fale-me das reuniões de equipa. Que reuniões faziam, como eram realizadas, quanto tempo 

demoravam, enfim, tudo o que se lembrar dessas reuniões. 

a. Consideraria que as reuniões (daily, planning, retrospective, demo) eram 

produtivas? 

b. Que temas abordavam nessas reuniões? 

i. Considera que essas reuniões foram úteis para desbloquear alguns temas? 

c. Todos participavam nas reuniões? 

d. E na criação do backlog, também participaram todos? 

24. Se vaziam reuniões diárias, qual era o foco dessas reuniões? 

a. O foco era nos reports de performance individual ou no trabalho geral? 

b. E o que faziam com as tarefas que foram subestimadas? De que forma isso mudou 

as estimativas futuras? 

25. Se faziam reuniões de retrospetiva, qual era o foco dessas reuniões? 

a. Focavam-se no trabalho ou nas pessoas? 

26. Se faziam reuniões de planeamento, como era atribuído o trabalho à equipa? 

a. Era a equipa que escolhia o seu trabalho? 

b. A equipa estima (de modo mais fino) as tarefas atribuídas para o sprint? 
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c. A seleção de trabalho era pulled (cada um vai buscar uma nova tarefa quando 

terminar a atual) ou pushed (no planeamento, todas as tarefas são atribuídas de 

imediato)? 

27. Onde eram realizadas as reuniões? 

28. Durante as reuniões, sentiu que todos falavam a mesma linguagem? 

29. Neste projeto interagiram com outros fornecedores? 

a. Mantinham reuniões regulares com eles? 

b. Eram envolvidos no planeamento do vosso trabalho, ou apenas eram informados? 

c. Alguém centraliza a relação com o fornecedor ou a equipa tinha acesso diretos a 

ele? 

d. Existiu algum conflito com algum fornecedor? 

i. Que impactos teve? 

ii. O que foi feito para resolver a situação? 

30. Qual era o nível de conhecimento da equipa sobre os resultados do projeto? 

a. O PM apresentava os resultados com frequência? 

Stock 

31. Como era gerida a execução dos itens do backlog tendo em conta a velocidade de 

execução?  

a. O que pretendo saber é se havia um controlo na quantidade e velocidade do que era 

produzido ou se, por exemplo, quanto mais e mais rápido melhor? 

b. As entregas eram balanceadas, ou seja, tinham um ritmo constante de entregas ou, 

em determinados sprints entregavam muito mais do que em outros? 

32. Como era realizada a validação das entregas em cada sprint? Isto é, a equipa entregava um 

sprint para validação por parte do cliente, e o que sucedia após isso? 

a. Quando efetuavam uma entrega, o cliente validava de imediato o que foi entregue? 

b. A equipa continuava a trabalhar no sprint seguinte imediatamente após uma 

entrega? 
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c. E trabalhavam sobre itens que estavam dependentes dos itens anteriores, ainda não 

validados? 

33. Qual era o procedimento quando um bug era detetado quer pelo cliente quer pela equipa 

interna de validação? 

a. A equipa parava para corrigir o bug ou continuava com o sprint atual? 

b. Era dado tempo e prioridade à equipa para a correção do bug? 

c. Alguma vez a não correção imediata de um bug trouxe consequências? 

34. Detetaram alguma vez uma falha grave (que implicou desenvolver algo novamente)? Qual 

foi o procedimento? 

a. Alguma vez deixaram passar uma falha para a resolverem posteriormente? 

b. Sentiram que em determinado momento tiveram de analisar uma grande porção de 

código para resolver um problema que teria sido mais simples de corrigir se o 

tivessem feito inicialmente? 

35. Como era gerida a execução dos itens do backlog tendo em conta a necessidade da entrega 

de cada item? 

a. Alguns dos itens entregues poderiam ser entregues numa fase posterior? 

b. Relativamente à validação, como é que o cliente lidava com esses itens? 

c. Os itens não essenciais acumulavam-se numa pilha para validação? 

Desenvolvimento 

Nota: algumas questões apenas devem ser colocadas a perfis técnicos e não perfis de gestão. 

36. Qual era o nível de trabalho que estava sempre em progresso?  

a. Sentiu alguma vez que esse trabalho em progresso ficou desatualizado antes de ter 

terminado? 

37. Alguma vez teve de parar enquanto aguardava pela atribuição de tarefas? 

38. Alguma vez trocou de tarefas com os seus colegas? 

39. As tarefas eram sempre realizadas tendo em conta a sua sequência ou executavam tarefas 

cujas dependências ainda não tinham sido executadas? 
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40. Tendo em conta o acompanhamento do estado do projeto, como era realizada a gestão do 

mesmo? 

a. Por exemplo, usavam kanban boards? Outras ferramentas? Quais? 

b. Como era controlada a execução das tarefas? 

41. E em termos de qualidade do trabalho executado e das entregas, como era medida essa 

qualidade? 

a. Seguiam padrões de qualidade (iso9001)? 

b. Tinham equipas de testes dedicadas? 

c. Como atestavam essa qualidade? 

42. Em alguma fase do projeto sentiram que a análise efetuada não estava correta? O que foi 

feito para colmatar isso? 

a. Passaram para o analista rever? 

b. Paravam a tarefa e passavam para outra? 

c. Os próprios técnicos tentavam resolver sem o apoio do analista? 

43. Recorda-se de, em algum sprint, terem mais trabalho em mãos do que aquele que a equipa 

conseguiria entregar? 

a. O que fizeram para entregar (ou tentarem) o que estava em falta? 

i. Saltaram por cima de procedimentos? 

ii. Ignoraram a qualidade? 

iii. Fizeram menos documentação? 

44. Se pensando não em sprints, mas ao nível global do projeto. 

a. Com o apertar dos prazos, tomaram decisões diferentes daquelas que estavam 

planeadas? Por exemplo? 

45. Relativamente ao âmbito do projeto, desenvolveram funcionalidades a mais do que as 

inicialmente requisitadas? 

a. Eram todas necessárias? 
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46. Dentro da metodologia SCRUM usada no projeto, o que é que consideraria que não 

contribuiu ou até prejudicou a execução do projeto (por exemplo, os artefactos, as reuniões, 

a relação inter-equipa, o product owner, etc.)? 

Cliente 

47. Como é que foi o envolvimento do cliente no projeto? 

a. O cliente foi o product owner? 

b. O cliente priorizou as tarefas? 

c. Definiu o que tinha mais valor? 

d. E foi entregue primeiro aquilo que tinha mais valor para o cliente? 

Organização 

48. Saindo agora do projeto, a metodologia usada, o Scrum, é usada transversalmente pela 

Truewind-Chiron em todos os projetos e todos os seus colegas conhecem esta 

metodologia? 

 

Finalização 

Fecho e agradecimento final 

Antes de terminarmos a entrevista, quer fazer alguma questão sobre esta investigação ou sobre 

algum dos temas abordados? 

Obrigado mais uma vez pela sua participação. 
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Anexo 5 – Codificação CAQDAS 

Id Parent Title  Id Parent Title 

1  Âmbito  41 39 

Liderança Sem 

Estímulos/Regalias 

2 1 Âmbito parcialmente definido  42 39 Liderança Obj Individuais 

3 1 Alterações de âmbito  43 39 Liderança s/ partilha na decisão 

4  Reuniões  44 39 Liderança com orientação 

5 4 Não presença reuniões  45 39 Liderança c/ partilha na decisão 

6 4 Reuniões Participação  46 39 Liderança Obj Coletivos 

7 4 Reunião Inexistentes  47  Know-How 

8 4 Foco performance individual  48 47 Evolução Técnica 

9 4 Mesma Linguagem  49 47 Evolução Negócio 

10 4 Daily meeting  50 47 Evolução Bugs 

11 4 Retro meeting  51 47 Know-How Negócio 

12 4 Demo meeting  52 47 Know-How Técnico 

13 4 Planning meeting  53  Motivação 

14 4 Foco trabalho geral  54  Empowerment 

15  Desperdício  55  Push 

16  Kanban  56  Proximidade 

17  Comunicação  57  Fornecedores 

18 17 Comunicação constante  58 57 Envolvimento Fornecedores 

19 17 Comunicação informal  59 57 Reunião Fornecedores 

20  Cadeia de valor  60 57 Centralização Fornecedores 

21  Documentação  61 57 Conflito Fornecedores 

22 21 Documento de análise  62  Velocidade 

23 21 Documentação atualizada  63  Balanceamento 

24 21 Documentação em repositório  64  Validação/testes 

25 21 

Documentação 

descentralizada  65  Dependências 

26 21 Documentação acessível  66  Bugs 

27 21 Documentação desatualizada  67  WIP 

28  Equipa  68  Qualidade 

29 28 Equipa Dimensão Adequada  69  Reanálise 

30 28 Equipa Revisão  70  Processos 

31 28 Equipa Experimentada  71  Pull 

32 28 Equipa Rotação  72  Stock 

33 28 Equipa Conhecimento PM  73 72 Stock desatualizado 

34 28 Equipa Foco Projeto  74  Estimativa 

35 28 Equipa Mesmo Local  75  Scrum na organização 

36 28 Equipa Bom Relacionamento  76  Scrum 

37 28 Equipa entreajuda  77  Ganhos 

38 28 Equipa Visibilidade Projeto  78  Perdas 

39  Liderança  79  Refactoring 

40 39 Liderança Bom Líder  80  Analista 
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Anexo 6 – Co-Ocorrência dos códigos 

 


