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Através das opiniões de grandes
Agilistas de nossa comunidade,
entenda um pouco sobre a nova
forma de pensar, que está mexendo
com indústria de desenvolvimento
de software.

ENTREVISTA COM KLAUS WUESTEFELD

APLN CHEGA AO BRASIL

Leia uma entrevista bem descontraída com o
pioneiro da adoção e divulgação de Extreme
Programming aqui no Brasil.

Chega ao Brasil, o capítulo de uma das mais
importantes organizações agile do mundo. Veja
nessa entrevista com Heitor Roriz, como será a
atuação da APLN aqui no Brasil.
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EXPERIÊNCIA

Entrevista com
Klaus
Wuestefeld
O Pioneiro em eXtreme Programming aqui no Brasil, que
será um dos Keynotes do Agile Brazil 2010.
Visão Ágil: Klaus, primeiramente muito obrigado por ter aceito esse convite para conversar um pouco com
nossos leitores. Talvez a grande maioria dos agilistas atuais, desconhecem o fato de você ser O PIONEIRO
em Agile (mas especiﬁcamente em XP) aqui Brasil, portanto, por favor, fale um pouco sobre essa sua
trajetória.
Klaus Wuestefeld: Oi Manoel, obrigado pelo convite. Comecei a trabalhar com Smalltalk em 1993 e foi
justamente nessa comunidade que surgiram XP e o movimento ágil. Em 1999 um estagiário da minha
empresa começou a me mandar links do c2.com, o primeiro wiki do mundo, onde começaram as
discussões sobre XP. Na época, eu estava numa fase oposta, buscando formalismo: design‐by‐contract,
CMM, etc; então aquela retórica XP me parecia uma apologia à "fritação", a codiﬁcar de qualquer jeito.Fui
me interessando aos poucos até que, em 2000, parBcipei do primeiro congresso internacional de XP na
Sardenha, Itália. Não encontrei nenhum outro brasileiro no evento. Lá eu "vi a luz". Desde então, toco
todos meus projetos da forma mais ágil possível.Logo depois, coloquei no ar o "Xispê", primeiro wiki
brasileiro sobre XP, atualmente às traças. ParBcipei do "XP Agile Universe 2002" e do treinamento "XP
Immersion VII" com Kent Beck, Uncle Bob, Ron Jeﬀries e sua turma. Comecei a palestrar sobre XP
gratuitamente por todo o Brasil. Minha empresa, a ObjecBve SoluBons, realizou os eventos "Extreme
Programming Brasil" de 2002 e 2004, com Kent Beck, Scoo Ambler, Mary e Tom Poppendieck, Vinícius Teles
e convidados da Object Mentor. Foram os primeiros eventos ágeis de repercussão nacional e ajudaram a
consolidar na comunidade que temos hoje os agilistas até então espalhados pelo
país. Passei alguns dias com os gringos em Floripa e também fomos ver o
Corinthians ganhar por dois a zero do Fluminese de Romário na semiﬁnal do
campeonato brasileiro. Estreitei uma parceiria com o Vinicius Teles da
Mais Informações sobre
ImproveIT e demos treinamentos em par. Passei uma semana com minha
o Agile Brazil 2010,
família na casa da família do Kent Beck, no Oregon. Trabalhamos juntos na
acesse:
criação do Byecycle, plugin de visualização de dependências para o Eclipse.
www.agilebrazil.com
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VA: O que você está aprontando atualmente no contexto ágil.
KW: Trabalho com projetos e consultoria em XP para empresas como: Siemens, TV Globo, TIM, Hoplon,
Crivo e o Banco Central. O processo que uso, porém, foi tão oBmizado, evoluiu tanto nestes dez anos, que
praBcamente não se pode mais chamá‐lo de XP. Já palestrei por alto sobre esse processo no "Encontro Ágil"
na USP, há alguns meses. Estou escrevendo uma descrição mais completa do processo e vou publicá‐lo no
Agile Brasil 2010.
VA: Você tem um bom respaldo internacional devido ao seu trabalho com Agile (inclusive com citação no
livro do Scoo Ambler) , principalmente por seus produtos e paradigmas pioneiros para a área de TI. Por
favor, comente um pouco sobre essa sua atuação?
KW: Sou amigo pessoal de muitos agilistas estrangeiros, como resultado das coisas que ﬁzemos juntos e
que mencionei acima, mas o reconhecimento vem principalmente por causa do Prevayler, framework de
persistência que criei para Java.

VA: Como você avalia o cenário atual de agile aqui no Brasil? O que melhorou? Ou o que piorou?
KW: Uma corrente interessante que está acontecendo no Brasil é que SCRUM tornou‐se uma buzzword
sexy na alta gerência de muitas empresas. Acontece que o SCRUM é uma casca oca, não tem miolo. Cabe a
você preencher o miolo do SCRUM com o que você quiser, dependendo da sua área de atuação. No caso de
sosware, XP é a escolha natural. Com isso, a demanda por XP tem crescido bastante e, desta vez, com o
crivo da alta gerência.
VA: Recentemente você foi fundamental no processo de adoção de agile em equipes de desenvolvimento
do Banco Central. Você poderia comentar um pouco sobre essa experiência ?
KW: O pessoal lá foi super recepBvo. Eles já Bnham algum projetos usando XP. Ajudei‐os, principalmente, a sair das
nuvens de teoria, botar os pés no chão e, literalmente, as mãos na massa. Fizemos um treinamento de imersão total
com uma equipe deles. Em 3 dias, ﬁzemos 5 iterações completas de sosware, incluindo requisitos, testes,
implementação e design. Fizemos também vários bonequinhos de argila.
Eles me convidaram para dar mais um treinamento mas, por ser um contrato maior, eu teria que parBcipar de uma
licitação. Só o documento que ensinava como preencher o cadastro para a licitação Bnha mais de 30 páginas. Sendo
assim, Bve que declinar o convite. Fiquei triste mas aquilo excedeu meu limite de tolerância a burocracia.

VA: XP, Scrum, FDD, Kanban, Lean, OpenUp, etc, como você vê essa sopa de recursos possíveis dentro da
ﬁlosoﬁa ágil?
KW: Tem muitos ingredientes interessantes nessa sopa. O negócio é cada equipe pescar somente aquilo que
interessa e aplicar à sua realidade, num ciclo gradual de melhoria convnua.

VA: Para ﬁnalizar, você será Keynote da conferência Agile Brazil 2010, portanto, gostaríamos de saber o que
o grande público pode esperar dessa sua parBcipação em nosso evento?
KW: Vou desmantelar XP. Vou jogar fora seus cinco valores e metade de suas práBcas. Vou subsBtuí‐los por algumas
práBcas originais interessantes e por dois valores bem mais simples, abrangentes e poderosos. Metade da sala vai
adorar a palestra, metade vai detestar. Não tem como alguém ﬁcar indiferente. Nos vemos lá.
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GESTÃO

Um
passeio
pelo Coaching
Por Manoel Pimentel
Agile Coach and Trainner - Visão Ágil

Para Timothy Gallwey, autor do Livro The Inner Game of the Tennis, “Coaching é uma relação de
parceria que revela/liberta o potencial das pessoas de forma a maximizar o desempenho delas. É ajudá‐
las a aprender ao invés de ensinar algo a elas...”. É interessante entendermos que esse parceria para o
desenvolvimento acontece entre dois papéis: o Coachee e o Coach.
O Coachee é o indivíduo responsável por uma determinada meta e, para trilhar seu caminho,
recebe a ajuda do Coach para chegar ao resultado almejado. É importante ressaltar que é possível também
que uma equipe inteira atue como Coachee num processo de Coaching.
Para oferecer um melhor entendimento, analisaremos na ﬁgura 01, que o processo de Coaching
inicia quando um indivíduo (que se tornará um Coachee), possui um sonho (que se tornará uma meta).

Figura 01. Um Coachee com senso de responsabilidade sobre uma meta.

Em seguida, assim como exibido na Figura 02, acontece o entendimento a realidade atual e de quão
di{cil ou fácil ela possa parecer para o Coachee.

[4]

[Visão Ágil - Community Journal - 02]

Figura 02. Como é a percepção da realidade por um Coachee.

A Figuras 03 e 04 mostram como que através do processo de Coaching, o Coach ajuda o Coachee a
buscar novos ângulos de visão e novos pensamentos (inclusive crenças) sobre a sua realidade.

Figura 03. O Coach estimulando o Coachee, a olhar por um novo ângulo para o problema.
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Figura 4. O Coachee com uma compreensão diferente a parBr do seu novo ângulo de visão.

Uma vez munido de novos pensamentos, assim como explica a Figura 05, o Coachee começa a
visualizar como e quando trilhar o caminho rumo a uma meta.

Figura 05. Visão do caminho traçado pelo Coachee.
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Uma vez o caminho esboçado, a Figura 8 mostra que o Coach ajudará o Coachee a fazer a
“caminhada”. Essa atuação do Coach, será para gerar uma aprendizagem convnua no Coachee, através dos
seus erros e acertos durante o caminho; De maneira que esse ﬂuxo convnuo, seja efeBvo até o alcance da
meta ﬁnal.

Figura 8. Continuação do processo de Coaching, através dos ciclos de aprendizagem rumo a uma meta.

Conclusões
Essa foi apenas uma breve desrição, como ﬁcou claro nesse texto, o Coaching pode ser usado para que um
Coachee desenvolva mudanças em campos como: Pensamentos, SenYmentos, Situações e Comportamentos. Esses
campos devidamente interelacionados e alicerçados nos Valores e Propósitos, podem ajudar um indivíduo a chegar
com sucesso numa meta. E esse processo de mudança gera uma necessidade de ter uma performance melhor e,
para ter uma performance melhor, é necessário desenvolver um aprendizado sobre uma nova forma de pensar, de
senBr e principalmente de agir.
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OPINIÃO

Manifesto
TI 2.0
Por Felipe Rodrigues
Engenheiro de Software - Fratech IT

Temos acompanhado um pequeno movimento que aos poucos vem ganhando força. Até o
momento ele possui vários nomes e ainda está para ser centralizado. Alguns o chamam de Manifesto 2.0,
outros o chamam de Pensamento 2.0, há ainda aqueles que dizem que é um "Movimento AnB‐
CorporaBvista". O interessante é que este movimento tem parBdo de grandes nomes do agile no Brasil.
Manoel Pimentel, Editor Chefe da Revista Visão Ágil, é um dos pioneiros do Agile no Brasil e recomenda,
em seu post no blog da Visão Ágil, não cresça:
“...caso você esteja iniciando uma empresa nesse momento, permita lhe dar uma pequena
sugestão: Não Cresça! ”
Ele explica o moBvo:
“Essa minha humilde opinião é oriunda da constatação de que as empresas ditas como "grandes"
têm uma complexidade de funcionamento e de pensamento tão evidente, que simplesmente é muito
diBcil ou até mesmo impossível fazer as coisas certas acontecerem nessas organizações.”
Vinícius Manhães Teles da ImproveIt desabafa em um post oriundo de uma discussão na lista da
Visão Ágil:
“ O que uma empresa produz é resultado de como ela está estruturada. Quem tem autoridade para
dizer como deve ser a estrutura de uma empresa é quem está no topo. Então, a estrutura de
qualquer empresa é, no ﬁm das contas, o resultado do modo de pensar, da mentalidade, de quem
está no comando. A mentalidade da maioria dos empresários, diretores e gerentes no mundo inteiro
é, com raríssimas exceções, arcaica e incompavvel com o trabalho de desenvolver sosware. Quando
o topo da empresa não entende o Bpo de mentalidade necessária para se desenvolver sosware de
forma bem sucedida, não há santo que possa fazer milagre. E eu garanto, a maioria absoluta das
pessoas que estão no comando das empresas não entende uma vírgula do que signiﬁca desenvolver
sosware. Isso inclui, certamente, a maioria absoluta dos CIOs. Não é à toa que eles buscam
recorrentemente coisas como CMMI, PMBOK, MPS.BR, ITIL etc, todos absolutamente incompavveis
com a NATUREZA do desenvolvimento de sosware. ”
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Em contra‐parBda, Alexandre Magno concorda que é necessária uma mudança radical, em sua palestra
sobre UBlização de Scrum no alto gerenciamento da empresa.
“...Na comunidade tem gente muito boa aplicando Scrum em projetos de TI. Mas isso não é
suﬁciente para mudar a cultura das empresas...
...quando o Scrum é aplicado em uma única área, esta área sofre pressão das outras áreas ao seu
redor...”
Mas lembra:
“Os altos execuBvos tem a mente aberta e querem resultados, independente da metodologia.”
Isso que nos leva a acreditar que o problema é falta de conﬁança por parte dos execuBvos em
relação às pessoas. Isso ﬁcou bem claro no evento Scrum Gathering Brazil (2009), quando Ricardo Vargas
do PMI relatou:
“...seria óBmo se todos fossem pig (compromeBdos com o resultado), mas a grande verdade é que a
maioria das pessoas são chicken (não se importam com o resultado), só querem saber do salário no
ﬁm do mês...”
Alexandre Gomes, Diretor da Sea Tecnologia e ﬁgura muito respeitada no meio de desenvolvimento
de Sosware, discorda e vai além, apresentando o conceito um pouco mais a fundo, em seu post sobre o
Manifesto 2.0:
“Vemos então dois momentos históricos bem disBntos, dois modelos de pensamento bem claros ou,
como temos dito, duas escolas bem deﬁnidas. E o melhor (ou pior) é que não se trata de um evento
exclusivo da TI. Pelo visto, é algo de dimensões ainda não muito deﬁnidas pra nós, também presente
em outras áreas do conhecimento. Especulamos que chamarão isso no futuro de algum nome.
Talvez pós‐modernidade, realismo‐moderno, whatever. Não vale a pena tentar deﬁnir um nome pra
isso agora. Melhor observar, aprender e ter a sobriedade para colher seus melhores frutos.”
Dentre vários pontos importantes, Alexandre menciona a visão dos Recursos Humanos no modelo
tradicional e como isso passa a ser tratado como gestão de Pessoas no modelo 2.0:
“Na visão tradicionalista, proﬁssionais são vistos como máquinas, com comportamentos
determinísBcos, produBvidade convnua e de fácil subsBtuição.
A nova visão, felizmente, já compreendeu que proﬁssionais não são máquinas, mas pessoas que
sofrem de alegria, tristeza, moBvação, depressão, cansaço, empaBa e vários outros aspectos que
inﬂuenciam em seu trabalho. Por isso, é tão complexo extrair métricas precisas de sua
produBvidade. Aﬁnal, cada dia é um dia, cada projeto é um projeto e cada equipe é uma equipe. Na
mesma linha, a subsBtuição de proﬁssionais também não é matemáBca. A sinergia entre os
membros de uma equipe são fatores ímpares para sua moBvação e produBvidade. Trocar seis por
meia dúzia pode por toda a dinâmica do grupo abaixo.”
Como conclusão, percebemos uma grande sinergia da comunidade ágil em busca de um novo
modelo da gestão, que preza:
• mais qualidade e ﬂexibilidade do que comportamentos determinísBcos
• mais conforto e humanidade do que números de medição de produBvidade
• mais reﬂexão e pensamento do que aBvidades repeBBvas
Este é o modelo 2.0 que vem surgindo em meio ao movimento Ágil no Brasil e que acredito ter suas
próprias vertentes no mundo.
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GESTÃO

Os desafios
da venda
de projetos
com Agile
Por Renato Willi
Coordenação Colaborativa - SEA Tecnologia

Em outubro do ano passado, quando esBvemos em São Paulo parBcipando de vários eventos sobre
Metodologias Ágeis, uma das questões mais levantadas foi “Como vender projetos uBlizando metodologias
ágeis?”. Isso ocorre pela diﬁculdade dos contratantes em aceitar um contrato de escopo variável. Como
comprar algo sem saber quanto vai custar? A pergunta obviamente é perBnente, mas a resposta mais
honesta conBnua sendo que não sabemos ao certo.
Claro que, se nossa resposta fosse assim de cara, não estaríamos aqui agora, ainda mais que
estamos em Brasília, terra das licitações, terra dos contratos de escopo fechado. Então, como temos feito
pra sair dessa?
Foi nesse contexto que passamos a vender contratos baseados em métricas, principalmente a de
Pontos de Caso de Uso, pois elas eram aceitas pelo governo e nos permiBam trabalhar com esBmaBvas e
margens de risco aceitáveis. Depois irei explicar por que preferimos PCU, como contamos e etc. Antes
vamos contextualizar melhor a situação do Governo e de quem quer que use a lei 8.666 pra licitações.
Uma breve história dos contratos de desenvolvimento de so`ware no Governo
Até pouco tempo atrás, os contratos de desenvolvimento no governo e nas empresas públicas eram
em sua maioria por horas de proﬁssionais. Chamados de outsorcing ou body‐shop. Muitas empresas
ganharam muito dinheiro com isso, só que os resultados não acompanhavam a conta. Abusaram.
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Pra explicar o problema, vou dar um exemplo: imaginem que eu vá contratar um pedreiro pra
levantar uma parede em minha casa. Eu peço uma esBmaBva de tempo, ele olha pro tamanho da parede e
diz: “10 horas”. Eu aceito, ele vem no dia seguinte, passa as 10 horas “trabalhando” e minha parede ainda
está pela metade. Ele se jusBﬁca, diz que levou muito tempo pra pegar a água pra misturar o cimento, os
Bjolos eram de uma tecnologia nova que ele Bnha que aprender e etc. Eu não sei nada de Bjolo, nada de
cimento e muito menos de parede. Tenho que acreditar no que ele diz. E pra minha parede ﬁcar pronta, a
única opção que tenho é contratar mais horas. Ele cumpriu a parte dele trabalhando as horas esBmadas,
mas teve várias diﬁculdades e a esBmaBva furou. Sendo ele honesto ou não, ao ﬁnal
das primeiras 10 horas, eu não Bnha uma parede, e me sinto um pouco lesado
por isso. Não está bom assim.
Isso aconteceu numa proporção gigantesca no governo. Até que o
TCU percebeu. O TCU é como se fosse você ﬁscalizando os gastos da patroa
nas obras de casa. Se você contratasse a empreitada com escopo fechado,
(parede completa), normalmente uma dessas duas coisas aconteciam: ou a
parede custava o equivalente a 4 paredes, ou você ﬁcava com 0 paredes ao
ﬁnal da obra.
A patroa conBnuou sem gostar.
Chegou‐se a um meio termo: contrato por Bjolos. Tijolo foi a métrica aceita, que
n
o
nosso mundo é Ponto de Função, Ponto de Caso de Uso ou alguma outra qualquer. O pedreiro olhava pra
parede e esBmava que ia gastar uns 100 Bjolos. Não importando quantas horas Bvessem sido gastas, nem
se a quanBdade de Bjolos Bvesse sido suﬁciente, ao ﬁnal do contrato, os 100 Bjolos estavam lá. Eu não me
senB lesado e a patroa gostou.
O úlBmo detalhe é que as licitações contemplavam técnica e preço. Levava‐se em consideração uma
combinação de qualidade e custo para deﬁnir qual era a melhor proposta.
Era essa a solução que vnhamos para vender projetos: por escopo fechado, sendo esse escopo uma
quanBdade de PCUs ou PFs. Gerávamos nossas esBmaBvas baseadas em nossos históricos e vnhamos
qualidade compeBBva.
A problemáYca da qualidade de So`ware
Foi então que chegamos à problemáBca de se mensurar ou tangibilizar qualidade de sosware.
ExisBam alguns critérios, mas vários estavam sendo quesBonados. Isso acontecia provavelmente porque
coisas estranhas conBnuavam ocorrendo nos contratos. Qualiﬁcavam‐se equipes, só que uma empresa não
precisa ter a equipe contratada antes do projeto – não era legal. Qualiﬁcavam‐se cerBﬁcações, mas será
que essas trazem de fato qualidade ao sosware?
Na verdade, a questão de qualidade de sosware ainda não é bem resolvida. O que é um sosware
com qualidade? é um sosware com poucos bugs? Mas o que seriam “poucos” bugs? Defeitos/linhas de
código? Quer dizer que se eu ﬁzer um código enorme, sem reuso, gerado por ferramenta e ele acabar com
poucos bugs/LOC, ele tem qualidade? Como colocar isso como um critério de licitação?
•

Seria um código que atende aos requisitos? Mas e se for uma macarronada sem ﬁm por dentro?

•

Seria um sosware bem documentado? Então qual seria uma taxa de “boa” documentação? E uma
macarronada bem documentada, é boa?
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•

Código elegante? Como classiﬁcar um nível pra elegância pro código?

•

Alta cobertura de teste no código? QuanBdade de testes automaBzados? Mas e se os testes não
exercitarem as coisas certas?

Acreditem, já passei um bom tempo pensando e pesquisando isso e até onde sei é uma questão
ainda em aberto. Eu sei que sabemos quando um código ou sistema é bom. O que faltam são critérios
objeBvos para se apurar isso. Se alguém Bver a resposta, pode vender porque vai ﬁcar rico!
Como medir a qualidade de sosware? Essa questão antecede as
próprias métricas e esBmaBvas, pois só tratam do tamanho do
sosware, assim como só contabilizam metros quadrados de uma
residência, ou quilômetros de uma rodovia. Uma casa de 100 m2
pode ser um barraco ou uma casa de luxo. O tamanho é o mesmo, o
que muda é a qualidade! Isso gera impactos em custo e esforço.
Como diferenciamos isso em Sosware? Simples – não
diferenciamos. Nivelamos por baixo.
Aquisição por Pregão – Parece mas não é.
Esse ano a questão de aquisição de sosware piorou por conta de alguns acórdãos do TCU determinando a
obrigatoriedade de aquisição de sosware via pregão. Pregão é como um leilão às avessas, ganha quem
Bver o preço mais baixo. Saem de jogada os dúbios critérios de qualidade pra entrada de quase nada.
A idéia até que era boa: gerar compeBBvidade, baixar preços... Mas pregão, gente, é pra comprar caneta
bic de cor azul e papel Chamex A4! Coisas MUITO bem deﬁnidas... Não projetos! Projetos por deﬁnição tem
inovações e riscos. Não sou a favor do outsorcing como era antes, mas desse jeito também não está bom.
Na verdade, isso foi terrível, pois agora vão fazer com nossos soswares o que têm feito com nossas
estradas: quanto mais baratas, mais ﬁno o asfalto, menos duram, mais vezes são feitas, mais dinheiro vai
para as empreiteiras e assim vai. Coisa de país rico que tem dinheiro pra gastar na mesma coisa várias
vezes.
Com sosware vai acontecer o mesmo. Vão comprar o mais barato, as empresas
vão contratar gente barata, pouco capacitada, que vai ser explorada e vai
acabar fazendo uma porcaria que em alguns anos terá que ser jogada fora
pra ser totalmente refeita porque o código estava uma porcaria e ninguém
mais conseguia dar manutenção. Você já viu isso acontecer? Eu já... mais
do que gostaria!
Ora, isso é insustentável! No ﬁnal das contas, sai é bem mais caro do que
fazer uma vez direito.
E vocês sabem quem vai pagar por isso, não?
Eu e você. E várias vezes. De fato, nós já pagamos por isso!
Para saber em maiores detalhes como esBmamos e medimos projetos uBlizando Pontos de caso de uso,
visite este endereço: hop://Bnyurl.com/MedindoPCU , e para saber mais sobre as parBcularidades,
comportamento e o trabalho com essa métrica, visite: hop://Bnyurl.com/TrabalhoPCU.
Como podemos melhorar essa realidade?
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COMUNIDADE

APLN chega ao
Brasil

Heitor
Roriz
Fundador da
APLN Brazil

Entrevista com Heitor Roriz sobre a criação do capítulo
Brasileiro da APLN (Agile Project Leadership Network
Visão Ágil: Heitor, muito obrigado por ter aceito esse convite para conversar sobre o capítulo Brasil da
APLN. Então para contextualizar nossos leitores, você poderia nos explicar brevemente o que é a APLN?
Heitor Roriz: É um prazer, Manoel. Agradeço a oportunidade de estar contribuindo na iniciaBva pioneira de
lançar o primeiro Journal de Agile do Brasil. A APLN, Agile Project Leadership Network, é uma iniciaBva que
surgiu em 2004 em torno de conceitos acerca de valores no gerenciamento de projetos. Esses valores estão
descritos na chamada DOI (DeclaraBon of Interdependence), ou Declaração de Interdependência.
Atualmente é um ONG que trabalha fortemente na colaboração entre líderes (ou gerentes, para quem
preferir) de projetos ao redor do mundo que buscam formas mais ágeis de aBngir o sucesso de seus
projetos. Entre os 14 fundadores da APLN, temos grandes nomes como Jim Highsmith, Mike Cohn, Lowell
Lindstrom e Pollyanna Pixton.
VA: A APLN é baseada nos pilares de Valor, Clientes, Times, Indivíduos, Contexto e Incerteza, você poderia
comentar um pouco sobre esses valores e como que a APLN conduz suas ações através dos mesmos ?
HR: Assim como o Manifesto Ágil surgiu para expressar um enfoque mais humano ao desenvolvimento de
sosware, a APLN busca algo semelhante na realidade do gerenciamento de projetos. Os pilares que você
citou são os valores sobre os quais a DOI discorre e representam um forma mais moderna de
gerenciamento de projetos. Essa modernidade se reﬂete no signiﬁcado das asserBvas em torno de cada um
dos valores citados por você, pois reconhecemos que tais valores não são independentes, mas fazem parte
de um sistema interdependente. Ao estudarmos o DOI podemos ver que cada asserBva gira em torno dos
pilares supracitados. Os itens em negrito são o porquê da importância de suas descrições, ou seja, fazer
ﬂuxo convnuo de valor é importante porque com isso aumentamos o ROI. Da mesma forma, a uBlização de
estratégias, processo e práBcas situacionais e especíﬁcos é importante porque melhoram a efeBvidade e
conﬁança nos projetos, de acordo com o contexto de cada um. A missão e a visão da APLN foi construída
focando nesses valores, desde sua fundação. Atualmente, estamos buscando reescrever isso através de
ações mais especíﬁcas junto à comunidade. Aqui no Brasil temos muitos comunidades ágeis atuantes,
como sabemos e nossas ações iniciais estarão focadas nessas comunidades, buscando reunir competências
e conhecimento em torno dos nossos valores, promovendo eventos para a comunidade em colaboração
com a indústria. Essas ações fazem parte de um processo de revitalização da APLN nos EUA e aqui no Brasil
só teremos a ganhar com isso.
[14]
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VA: Há alguns anos atrás, a APLN apoiou/conduziu a DOI (DeclaraBon of Interdependence). Você poderia
comentar sobre o que é essa iniciaBva e qual a sua importância para a comunidade internacional?
HR: O DOI discorre sobre os valores da APLN. Essa declaração surgiu a parBr da extensa experiência de
campo de 14 proﬁssionais, que em 2004 perceberam que um enfoque mais humano vinha surgindo e
decidiram desenvolver esse aspecto descrevendo sobre os seis pilares da rede. Vejamos a DOI abaixo:
• Aumentamos o ROI, fazendo ﬂuxo conBnuo de valor o nosso foco.
• Entregamos resultados conﬁáveis engajando clientes em interações frequentes e propriedade
comparBlhada.
• Esperamos a incerteza e gerenciamos para ela através de iterações, antecipação e adaptação.
• Liberamos criaBvidade e inovação reconhecendo que os indivíduos são a maior fonte de valor, e criando
um ambiente no qual eles podem fazer a diferença.
• Promovemos a performance através de responsabilidade ﬁnal pela equipe pelos resultados assim como
responsabilidade comparBlhada pela efeBvidade do Bme.
• Melhoramos a efeBvidade e conﬁança através de estratégias, processos e práBcas situacionais e
especíﬁcos.
Os itens à esquerda em negrito são os causadores dos itens a direita. É fato que temos diversas
metodologias de gerenciamento de projeto atualmente, porém o que vemos é que as mesmas têm uma
tendência muito forte, ou são uBlizadas em combinação, com padronizações e processos prescriBvos
pesados. No mundo Agile, já sabemos que existe uma forte resistência a controle deﬁnido e processos
pesados. No gerenciamento de projetos, entendemos que tais caracterísBcas possuem seu valor, mas nós
na APLN damos mais enfoque aos componentes do nosso sistema que nos levam a uma colaboração mais
intensa com o cliente e à valorização das pessoas, criadores das inovações e do maior bem na Sociedade da
Informacão: o conhecimento.

VA: Como foi a ideia de trazer oﬁcialmente a APLN para o Brasil? E como foi esse processo?
HR: A idéia de trazê‐la para o Brasil foi ainda em 2006, iniciando ainda treinamentos e consultoria em
Scrum e Agile. Na época, morava em Manaus e trabalhava com a indústria do pólo industrial local e
empresas de P&D. Chegamos a realizar alguns eventos isolados à época, mas não obBvemos o resultados
esperado. A iniciaBva estagnou, pois a exemplo dos colegas nos capítulos americanos, trabalhamos em
nossas aBvidades principais e damos a nossa paixão pelo gerenciamento de projetos à APLN. Estando em
São Paulo agora, esperamos que nossa atuacão ocorra de forma mais contundente juntos os grupos de
usuários, indústria e empresas de desenvolvimento de sosware. Adicionalmente, a revisão da missão da
APLN EUA assim como suas ações junto às comunidades e desejo de realização de eventos fora dos EUA,
vem contribuir de forma bastante posiBva nessa expansão do capítulo brasileiro.
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VA: Quais os próximos passos que a APLN Brazil irá tomar?
HR: No momento estamos organizando com o board americano um evento de lançamento aqui em São
Paulo com a presença de membros do board. O presidente atual, Jim Highsmith, está dando total suporte
ao nosso capítulo e devemos preparar algo para esse semestre ainda ou para o início do próximo semestre
desse ano. Além disso, estamos trazendo o Agile Tour para o Brasil esse ano, juntamente com o
representante local do board da Agile Tour, Michel Goldenberg. Estamos buscando membros atuantes na
comunidade brasileira de Agile e de Gerenciamento de Projetos para a formação de um board local e
posterior delineamento de ações.

VA: Como será a entrada de novos membros na APLN Brazil? Quais as formas de contato com os membros
do capítulo?
HR: Para se associar, basta ter paixão pelo gerenciamento de projetos. Temos uma lista de emails (apln‐
brasil@googlegroups.com) na qual pode‐se entrar em contato com os membros atuais. Temos o website da
nossa rede em hop://www.aplnbrasil.org, a ser lançado em breve, além do nosso Ning em hop://
agilepln.ning.com/group/aplnbrazil. Contamos com a parBcipação de todos.

Maré de Agilidade

Saiba mais informações em:
http://www.maredeagilidade.com.br

Foto: Manoel Pimentel

O Evento da Comunidade para a Comunidade
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ENGENHARIA

Por que usar “story
points”?
Parte 2
Por Rodrigo de Toledo

Na primeira parte desse arBgo (publicado na edição passada), foi mostrado os moBvos para o uso
de story points e, que medir tamanho/esforço e não tempo para avaliar o custo das stories traz diversas
vantagens. Agora na parte ﬁnal do mesmo, será completado todo o raciocínio sobre as razões e formas de
uso do conceito de Story Points.
1.6 ‐ Entrada de novo membro na equipe
Quando uma pessoa nova chega ao Bme, é normal que ela
leve um tempo para render o seu máximo (ou, do ponto de vista
ágil, que o Bme leve algumas sprints para aumentar sua velocidade
coleBva). Eventualmente, essa nova aquisição pode até fazer com
que a equipe perca um pouco da sua velocidade na primeira sprint,
como ilustrado no gráﬁco ao lado. Em geral leva‐se 3 sprints para
voltar a estabilizar a velocidade de referência. Com HDia há um
aumento irreal de produBvidade prevista, pois aumenta‐se o
número de horas trabalhadas.

17 ‐ Evita‐se pressões externas sobre as esYmaYvas
É natural que em algum momento as esBmaBvas das stories de um determinado
projeto sejam apresentadas a alguém externo, como um diretor ou mesmo o
product owner. Caso as esBmaBvas estejam em HDia, deixa‐se uma
margem para discussão podendo sofrer uma pressão para diminuir os
“Com HDia há um
prazos (que pode levar a uma queda da qualidade). Com o uso de
aumento irreal de
pontos cria‐se uma blindagem! Mesmo que haja pressão para baixar os
produYvidade prevista,
pontos esBmados, como a referência de pontuação é ﬂexível, a
conseqüência é apenas uma alteração nessa referência que será
pois aumenta‐se o
reﬂeBda
na velocidade do Bme medida também em pontos. Ou seja, o
número de horas
Bme vai conBnuar tendo a mesma taxa de entrega de funcionalidades
trabalhadas”
sem perda de qualidade, apenas o número de pontos entregues ﬁca
alterado.
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1.8 ‐ Lei de Parkinson
A lei de Parkinson, escrita originalmente em 1957 por C. N. Parkinson [11], é um problema clássico
no gerenciamento de pessoas. A lei sentencia que “o trabalho se expande para preencher o tempo
disponível para sua realização”. Ou seja, se você der 5 dias para uma pessoa realizar uma tarefa, ela será
realizada no tempo esBpulado, mesmo se pudesse ter sido feita em 1 dia. Isso acontece como resultado de
duas possíveis situações: (i) atraso no início da realização, também conhecido como síndrome do
estudante, pois o executor supõe poder concluir a tarefa apenas nos úlBmos dias; (ii) a tarefa é realizada
quase toda no início do prazo, mas o executor esBca a sua entrega para poder caprichar em detalhes nem
sempre úteis ou mesmo para poder fazer outras tarefas paralelas. A lei de Parkinson pode ser evitada se
usarmos pontos ao invés de dias nas esBmaBvas, pois se desacopla a execução de uma story a uma data
exata de término (apenas a sprint tem data para terminar)! É claro que ela também poder ser evitada em
Bmes altamente compromeBdos e cujas tarefas estejam bastante claras na sua
descrição (especialmente em termos de requisitos de qualidade).
1.9 ‐ A aritméYca é fácil
Não é por acaso que esta vantagem está por úlBmo na lista. É
apenas uma conseqüência menos importante, mas, como de fato acontece,
somar story points é muito mais simples que somar horas, minutos ou dias.
Mas nada que uma planilha Excel não resolvesse…

“A lei de
Parkinson também
poder ser evitada em
Ymes altamente
compromeYdos”

2 ‐ Desvantagens do uso de story points
Como tudo na vida, adotar story points não traz somente bene{cios, eles também apresentam
alguns prejuízos.
2.1 ‐ Medida não universal
Medir em pontos é uma coisa muito parBcular e subjeBva, o seu signiﬁcado acaba fazendo senBdo
apenas para um Bme em um determinado projeto. Portanto, não se está prometendo aqui uma medida
universal ou um metro quadrado mágico para a indústria de sosware.
Em parBcular, isso pode atrapalhar ao se juntar grupos diferentes em um mesmo projeto com um
product backlog em comum. Mike Cohn [6] descreve uma maneira bem interessante para resolver esse
problema. A solução vem com uma reunião de esBmaBva com todos os Bmes. Para essa reunião, cada Bme
seleciona algumas stories (por exemplo, cinco stories) do seu product backlog original que o Bme considere
serem compreensíveis pelos demais Bmes. De preferência, stories de tamanhos variados. Todos juntos
pontuam essas stories usando o esquema clássico: a story mais simples das trazidas por todos os Bmes vale
2 e as demais são pontuadas relaBvamente. Agora essas pontuações servem de balizamento para
quaisquer novas stories que os Bmes forem avaliar independentemente.
2.2 - Desconforto inicial de alguns
De fato, story points são menos palpáveis que medidas de tempo. Então, pode ser di{cil convencer
algumas pessoas. Especialmente porque todos sabem que ao ﬁnal os pontos vão se transformar em
esBmaBvas de tempo.
É importante colocar aqui que, após algumas poucas sprints, cria‐se uma noção intuiBva de pontos.
Ao ser confrontado com uma nova story, os indivíduos do Bme já começam a pensar se ela custa oito ou
cinco pontos e não se vai durar x ou y dias. O uso de pontos se torna natural.
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3 ‐ Conclusão
Usar story points é muito bom, mas fazer Agile conBnua sendo muito bom, mesmo sem story
points. Gostaria de indicar dois exemplos de uso de HDia com Scrum: “Scrum and XP from the
trenches” [5]; e o próprio Mike Cohn [7], que usa as duas medidas: pontos para planejamento de releases e
HDia para planejamento de uma sprint. Há alguns métodos ágeis que simpliﬁcam ainda mais o sistema de
pontuação, como é o caso do sistema Kaban descrito pelo Alisson Vale [8], onde existem apenas três
tamanhos de stories: pequeno, médio e grande (t‐shirt sizing).
Outra dúvida comum sobre pontuação é a atualização do burn‐down chart. Existem correntes a
favor de só “andar” no burn‐down chart (intra‐sprint) quando uma story está completamente feita (done).
Nós preferimos mais a atualização do burn‐down com pontuações parciais. Isso confere um
acompanhamento mais granular do andamento da sprint e a pontuação parcial pode ser obBda
rapidamente com a equipe no ﬁm de cada daily meeMng: “Quanto pontos vocês acham que realizamos dos
oito iniciais dessa story?”.
Faltou ainda responder a uma pergunta: Por que a série de Fibonacci? Bom, a resposta tem que ser
quebrada em duas partes:
É interessante que os pontos ﬁquem cada vez mais espaçados à medida que vão crescendo. Com isso, a
imprecisão ﬁca embuBda na própria escala da medida. Sempre quando esBmamos coisas grandes o erro
também aumenta, então faz senBdo espaçamentos maiores. Também se evita discussões do Bpo: “essa
story é 38 ou 39 pontos?”, é 40 e pronto.
Mas por que não usar uma outra série como a potência de 2 (1,2,4,8,16,32,64,128)?
A minha intuição é que, além da série de Fibonacci crescer mais suavemente, você sempre pode
quebrar a sua story em duas de custo imediatamente menor. Isso é a própria regra de Fibonacci: FIB(i) =
FIB(i‐1) + FIB(i‐2). Essa proporção entre as stories quebradas segue a razão áurea (em inglês: golden
raMo[9]), que é uma razão recorrente na natureza.
Existem muitas discussões em torno deste assunto, espero estar contribuindo para resolver algumas
dúvidas que tenho visto surgir no dia‐a‐dia de quem está implantando métodos ágeis.
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Editorial:
Olá amigo Agilista!
Obrigado por ler a segunda edição do Visão Ágil Community Journal, ficamos muitos felizes por
lhe ajudar na jornada pelo univero Agile. Como você pode observar, mudamos o formato de
apresentação dos textos. Essa mudança visa melhorar a usabilidade de nosso material em PDF por
nossos leitores on-line, proporcionando a todos uma leitura mais agradável.
Como queremos continuar melhorando nosso trabalho, feedbacks, dúvidas ou sugestões serão
super bem-vindos!
Para finalizar, é importante lembrar que estamos na semana da Agile Brazil 2010, a principal
Conferência Brasileira sobre Métodos Ágeis, que reunirá cerca de 900 pessoas em Porto Alegre.
Portanto, será um grande prazer conversar com você, nesse grande momento para toda a nossa
comunidade.

SIGA-NOS:

Um cordial abraço,
Manoel Pimentel - Diretor Editorial
contato: manoel@visaoagil.com

/visaoagil
Foto: Manoel Pimentel

Conselho Editorial:
- Felipe Rodrigues de Almeida
- Renato Willi

Há 3 anos apoiando Agilistas
www.visaoagil.com
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