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Resumo

Esse  trabalho  busca  entender  e  quantificar  fatores  responsáveis  pelo

sucesso, ou fracasso, do uso das metodologias ágeis no Brasil.

Introdução

Os  métodos  ágeis  de  desenvolvimento  de  software  possuem como

fundamentos as interações interpessoais, a colaboração e participação dos clientes,

a resposta a mudanças, e considera mais importante o software funcionando do que

uma documentação completa. (MANIFESTO ÁGIL,1991).

Segundo Melo et al. (2013), a maioria das empresas de software no Brasil já

emprega ao menos uma prática de desenvolvimento ágil em seus processos, daí a

importância de estudar o tema. 

Este estudo busca identificar fatores de sucesso no uso de métodos ágeis de

desenvolvimento  de  software.  Seus  resultados podem  ser  úteis  tanto  para  a

pesquisa, dando subsídios a novos estudos, quanto para empresas, ao apresentar

práticas que podem levar a projetos de software mais bem sucedidos.

Objetivos

O objetivo geral é descrever características da adoção de métodos ágeis de

desenvolvimento de software que favorecem o sucesso dos projetos. Os objetivos

específicos são:

• Identificar  as  práticas  da  metodologia  ágil  mais  relevantes  para  o

sucesso de projetos de desenvolvimento de software;

• Quantificar  o  nível  de  relevância  de  tais  práticas  no  sucesso  de

projetos de desenvolvimento de software.

Metodologia

Para  atingir  o  objetivo  proposto,  o  método  de  pesquisa  escolhido  foi  o

levantamento, ou survey. De acordo com Pfleeger et al. (2001), este método é usado

para descrever, comparar ou explicar conhecimentos, atitudes e comportamentos.

A coleta de dados foi  realizada por meio de um questionário baseado em

outras surveys sobre métodos ágeis, que foi entregue a analistas e desenvolvedores

de softwares em eventos que reúnem profissionais de diversas áreas do país.



A análise de dados utilizou a técnica computacional  de redes neurais,  um

paradigma  de  processamento  de  informações que  permite  à  modelos

computacionais compostos por múltiplas camadas o aprendizado de representações

de dados com múltiplos níveis de abstração. (LeCun, 2015).

A rede neural  usada neste trabalho foi  desenvolvida na linguagem R, e é

classificada  como  feedfoward.  A  rede  foi  treinada  com  o  algoritmo  de

backpropagation, e o método stochastic gradient descent, foi aplicado a fim de evitar

problemas com “mínimos locais” na função “custo”. A função de ativação escolhida

foi  a  rectifier (GLOROT, 2011)  e,  com base nas heurísticas  de LeCun (2012),  o

número de neurônios nas hidden layers foi definido como a média aritmética entre o

número de variáveis independentes e o número de variáveis de saída. O número de

camadas escolhido foi dois.

Desenvolvimento

A coleta de dados foi realizada no evento Agile Trends Gov 2018, do qual se

obteve 250 respostas. Destas, 50 utilizadas para a análise desta etapa do projeto.

A amostra conta majoritariamente com profissionais de grandes empresas do

setor público, integrantes de equipes de tamanhos variados, com diversos níveis de

experiência em desenvolvimento de software e metodologias ágeis.

Os  dados foram  tabulados  e  categorizados  em  variáveis  numéricas  para

finalmente serem codificados em uma mesma faixa de variação.  Esta é a entrada

(input) da rede neural. Já a variável dependente (output), também é proveniente do

questionário, e reflete o sucesso ou fracasso do projeto de software em questão.

No escopo deste projeto, os dados de maior interesse são os pesos que a

rede  neural  atribuiu  às  variáveis  após  ter  sido  treinada.  Isto  representa  o

conhecimento adquirido pela rede, visto que seu treinamento consiste em ajustar

esses pesos até que as saídas da rede coincidam com a realidade.

Logo, o próximo passo foi extrair esse conhecimento das características da

adoção do método ágil e realizar a interpretação desses dados, que consiste em

elencar em ordem de importância as características de adoção do método.

Resultados Preliminares

Essa análise,  a priori, é limitada tanto pela área de atuação, visto que é a

mesma (governo) para a maioria dos respondentes, quanto pelo baixo volume de



dados  disponíveis,  que  causa  uma  restrição  de  aprendizado  na  rede,  e

consequentemente ordenações distintas são apresentadas. Os resultados abaixo,

por esse motivo, são baseados em 10 execuções seguidas. 

Como resultado dos pesos atribuídos pelo treinamento da rede, observou-se,

como resultado preliminar, que a variável da adoção de métodos ágeis caracterizada

como "Melhor Qualidade do Software" teve relevância 1,000. Em seguida, verificou-

se "Melhor comunicação com o cliente", com relevância 0,992. Em terceiro lugar,

"Equipes auto-organizáveis", com relevância 0,990.

Isto  significa  que,  para  os  dados  coletados,  nesta  análise  preliminar,  o

sucesso  na  adoção  de  métodos  ágeis  está  relacionado,  principalmente,  a  criar

softwares com melhor  qualidade,  implementar  melhorias  na comunicação com o

cliente e permitir que as equipes sejam auto-organizáveis.

Coletas de dados futuras, a serem realizadas em outros eventos, deverão

sanar a limitação do volume de dados e incluir respondentes de outras áreas de

atuação na indústria.
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