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RESUMO 

 
Com o avanço acelerado da adoção das metodologias ágeis no desenvolvimento de 

software, é grande a demanda por ferramentas que tenha como objetivo de aumentar a 

capacidade da equipe em entregar softwares no tempo correto e sem prejuízo. Dentre as 

metodologias ágeis, o framework Scrum é indicado por pesquisas como a metodologia 

mais adotada por diversas empresas. Pensando nisso, esse trabalho propõe a 

implementação de uma ferramenta web de apoio à gestão de projetos que utiliza o Scrum, 

que se alinha às práticas do PMBOK e tem como foco principal a simplicidade e a 

usabilidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há dificuldades que atrapalham as equipes de desenvolvimento de 

software em entregar o produto no tempo estipulado. Para suprir tais 

dificuldades foram propostos métodos de desenvolvimento denominados 

ágeis. As metodologias ágeis para desenvolvimento de software são uma 

resposta às chamadas metodologias pesadas ou tradicionais. Standish 

Group (1995) declarou que mesmo com a evolução dos computadores, 

das técnicas e ferramentas nos últimos anos, ainda era difícil obter a 

produção de software confiável, correto e entregue dentro dos prazos com 

os custos estipulados. Standish Group (2013) destacou que a taxa de 

sucesso no desenvolvimento de software permaneceu baixa em 2012. 

Segundo dados da pesquisa realizada pelo Standish Group, apenas 39% 

dos projetos avaliados foram realizados no prazo e dentro do orçamento. 

Na Figura 1 são apresentados dados sobre a evolução da produção de 

software entre os anos de 1994 e 2012.  

 

Figura 2– Evolução da produção de software 

 

Fonte: Adaptado de CHAOS Manifesto 
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De acordo com Beck (2004), o desenvolvimento de software possui 

falhas na entrega e no valor. Tais falhas geram impactos econômicos e 

humanos, como aumento do custo durante o projeto, e também o 

desperdício de mão de obra. Muitas vezes, a falha na entrega está 

relacionada ao tempo gasto na documentação do software e na previsão 

de tempo equivocada.  

Uma maneira de minimizar esses problemas é adotar o framework 

Scrum com gerenciamento de projeto para unir as vantagens do scrum 

com as do gerenciamento de projetos. Segundo Schwaber e Sutherland 

(2008) o Scrum é um framework que propõe o desenvolvimento de forma 

iterativa e incremental com alto nível de comunicação e redução de 

documentação extensiva. Desse modo, serve para dar suporte ao 

gerenciamento projetos de desenvolvimento de software e, de acordo com 

Schwaber (2004), é um processo previsível. É importante salientar que 

sempre ocorre a adaptação do Scrum de acordo com as reais 

necessidades da organização desenvolvedora, de forma a possibilitar os 

melhores benefícios à equipe (team) para que a mesma possa se 

familiarizar com a metodologia e ter melhor produtividade no 

desenvolvimento de software.  

As metodologias ágeis vêm crescendo efetivamente com o passar dos 

tempos no campo de desenvolvimento de software, trazendo pontos 

positivos em comparação com as metodologias tradicionais, como visto em 

(Charette, 2010). Os desenvolvimentos que utilizaram os métodos ágeis 

obtiveram melhores resultados em termos de cumprimento de prazos, de 

menores custos e padrões de qualidade. Além disso, Charette (2010) 

afirma que o tamanho dos projetos e das equipes que utilizam as 

metodologias ágeis está cada vez maior. Apesar de essas metodologias 

terem sido propostas inicialmente para serem adotadas por equipes 

pequenas e médias (até 12 membros), aproximadamente 15% dos 

projetos desenvolvidos por meio de metodologias ágeis têm sido 

conduzidos por equipes de 21 a 50 membros e 10% dos projetos são 

desenvolvidos com equipes com mais de 50 pessoas. Esses dados são 

encontrados no estudo feito por CHARETTE (2010) com 200 empresas. 
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Pensando nessa demanda, a ScrumTop não faz restrição de pessoas para 

cada projeto, deixando a cargo do usuário definir o tamanho da equipe.  

Dentre  as  metodologias  ágeis,  o framework Scrum  vem 

sendo  apresentado  como  uma  das  mais  adotadas metodologias para o 

desenvolvimento de software,  o que 

se  observa  em  pesquisas que apontam 

sua adoção  por cerca  de  70%  entre empresas que usam metodologias á

geis (Versionone, 2008).  

Um aspecto notável no desenvolvimento de software é que, em geral, 

as organizações procuram aprimorar seus processos de produção de 

software por meio de gerenciamento de projeto que é definido no guia 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) (PMI, 2004 p.8), como 

“a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para 

que as atividades do projeto encontrem os requerimentos do projeto”. 

Atualmente a web possibilita uma comunicação muita grande entre 

usuários dela, fazendo com que a informação e o conhecimento sejam 

espalhados entre os próprios usuários, fazendo com que eles tenham uma 

comunição mais eficiente. 

Pensando nisso, o presente trabalho propõe o desenvolvimento da 

ScrumTop, uma ferramenta web de gestão de projetos que utiliza o Scrum, 

alinhada com práticas do PMBOK , tais como gerenciamento de tempo e 

gerenciamento de recurso. O trabalho presente tem como foco principal a 

simplicidade e a usabilidade, pois assim possibilitará que o aprendizado e 

a familiarização da ferramenta ocorram de forma mais rápida e eficiente. .  

 

 

1.1 PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 
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Atualmente o cenário de desenvolvimento de software é bastante 

diferente de quando as metodologias tradicionais começaram, pois nesse 

período o cenário de desenvolvimento se baseava apenas em um 

mainframe (Royce,1970). Nesse período a exigência para que os 

softwares fossem muito bem documentados e planejados antes mesmo de 

serem implementados era maior do que no atual cenário. Isso poderia se 

dar pelo fato que na época não existiam muitas ferramentas que 

pudessem dar o devido apoio ao desenvolvimento do software.   

Um dos grandes problemas das equipes de desenvolvimento de 

software ocorre nos processos de comunicação, o que torna mais 

complicado o desenvolvimento de software com equipes grandes.  

"Pesquisas indicam que falhas de comunicação são as fontes 

mais frequentemente citadas de conflitos interpessoais. Como as 

pessoas passam cerca de 70% de suas horas de vigília se 

comunicando - escrevendo, lendo, falando, escutando -, parece 

razoável afirmar que uma das principais forças que podem impedir o 

bom desempenho de um grupo é a falta de uma comunicação eficaz." 

(ROBBINS, 2005 p. 232). 

Dentre as metodologias ágeis, o framework Scrum vem se 

destacando cada vez mais em relação a adoção dos métodos ágeis. Em 

uma pesquisa realizada por VERSIONONE (2008), onde foi realizada em 

80 paises, r recebendo mais de 2.300 respostas, foi solicitado aos 

participantes “Qual a metodologia ágil está sendo seguida?” O Scrum  

encontra-se em uma posição de destaque com 49% das metodologias, 

conforme apresenta a Figura 2. 
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Figura 2–Resultado da pesquisa da metodologia sendo utilizada  

     

Fonte: VERSIONONE (2008) 

 

     

Buscando solucionar os problemas supracitados, como a 

comunicação e a ausência de mais ferramentas disponíveis, uma solução 

interessante e pertinente é juntar os conceitos do Scrum e gerenciamento 

de projeto em uma ferramenta web, fazendo assim que a equipe de 

desenvolvimento estabeleça uma comunicação eficiente, pois o ScrumTop 

fornece a equipe funcionalidades de chat, vídeo conferência e outros 

recursos que promovem uma melhoria no processo de comunicação da 

equipe de desenvolvimento. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver uma ferramenta web em PHP para dar auxilio ao 

desenvolvimento de software utilizando o Scrum como metodologia de 

desenvolvimento alinhada as praticas do PMBOK.  

49% 

22% 

29% 

Metodologia ágil sendo utilizada 

Scrum

Scrum/XP Hybrid

Todas as outras
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar levantamento de requisitos; 

 Selecionar algumas funcionalidades a serem implementadas; 

 Apresentar protótipos de interface do ScrumTop; 

 Validar o sistema por meio de protótipos com possíveis usuários; 

 Implementar a ferramenta ScrumTop; 

 Testar o software ScrumTop; 

 Validar;  

 Efetuar análise qualitativa.  

  



11 
 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. TRABALHOS CORRELATOS  

Algumas ferramentas disponíveis no mercado possuem algumas 

funcionalidades similares ao trabalho proposto. Entre elas, citam-se o 

trabalho desenvolvido por Marins (2005), Cavalcanti (2009) e a 

ferramentas ScrumDo. 

Essas ferramentas são:  

ScrumHalf: o ScrumHalf, é uma ferramenta que apresenta as 

principais  funcionalidades básicas para o uso do Scrum. Além disso, o 

ScrumHalf tem um  diferencial de auxiliar nas reuniões de Scrum, 

fornecendo informações úteis para o planejamento da Sprint e ensinando 

os fundamentos do Scrum.  (MARINS, et. al, 2011) 

FireSrum : O FireScrum é uma ferramenta para apoiar à gestão de 

projetos que usam o Scrum, desenvolvida no modelo open source, sob a 

licença GPL (General PublicLicense),tendo como objetivo otimizar o 

processo, possibilitar o uso de Scrum por times distribuídos, além disso, o 

FireScrum possibilita a geração automática de gráficos, métricas e 

histórico.  (CAVALCANTI, 2009). 

ScrumDo: Scrumdo é uma ferramenta web open source para 

gerenciar projetos que usam o Scrum. Oferece funcionalidades para criar e 

acompanhar histórias de usuário em projetos. Algumas características 

incluem geração automática de gráficos  Burndown, , capacidade de 

exportação e importação para Excel, suporte a várias equipes Scrum, 

previsão para planejamento futuro, dentre outras. (SCRUMDO, 2011). 

Para uma breve comparação das principais funcionalidades, como visto na 

Tabela 1.  
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RECURSOS ScrumHalf FireScrum ScrumDo ScrumTop  

Plataforma Java Java Pyhton PHP 

Sprint Backlog X X X X 

Auxilio as reuniões do 
Scrum 

X __ __ X 

Praticas do PMBOK __ __ __ X 

Código aberto __ X X X 

Product Backlog X X __ X 

Gráfico Burndown X X X X 

Quadro de tarefas - 
Taskboard 

X X X X 

Planning Poker __ X X __ 

Chat X X __ X 
 

Tabela 1 - Resultado da analise comparativa  

 

As ferramentas selecionadas apresentam características bastante 

semelhantes com relação às suas funcionalidades, porém, o ScrumTop 

apresenta particularidades, como por exemplo, conter em suas 

funcionalidades as praticas do PMBOK, o que aborda uma nova forma de 

gerenciamento de projetos, assim se diferenciando das demais 

ferramentas.  

 

2.1 METODOLOGIA ÁGIL 

 

Metodologias ágeis vêm sendo indicadas como uma alternativa às 

abordagens tradicionais para o desenvolvimento de software. As metodologias 

tradicionais, conhecidas também como pesadas, devem ser aplicadas quando 
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os requisitos são estáveis e bem definidos. Nos projetos envolvendo muitas 

mudanças de requisitos, nos quais alterar o código ou o retrabalho não 

envolvem altos custos, métodos ágeis podem ser mais recomendados. 

(SOARES, 2004) 

As metodologias ágeis surgiram devido à necessidade de melhorar a 

forma de desenvolver sistemas computacionais, focando principalmente a 

satisfação do cliente (Berossa, 2012). As abordagens ágeis destacam que só 

se deve realizar as práticas que se demonstrarem essenciais ao 

desenvolvimento, evitando tarefas que não contribuem com o aumento da 

produtividade e eficácia dos trabalhos realizado pela equipe. Segundo Barbosa, 

Azevedo e Pereira (2013), as metodologias ágeis surgiram como proposta para 

solucionar problemas de atrasos do desenvolvimento de software, ou até 

mesmo cancelamento de software por obsolescência, impactando nos objetivos 

definidos no planejamento do sistema.  

O conceito de metodologia ágil tornou-se popular quando 17 

especialistas em processos de desenvolvimento de software se reuniram e 

estabeleceram o manifesto para o desenvolvimento ágil de software por 

todos os membros, mostrando que documentação é importante mas outras 

prioridades existem e vem em primeiro, redefinindo a hierarquia de 

prioridades. O enfoque da metodologia ágil é nas pessoas e não nos 

processos, visando gastar menos tempo com documentação e mais com 

implementação. (Agile Manifesto, 2001) 

De acordo com Libardi e Barbosa (2000), o manifesto ágil contém quatro valores, 

descritos a seguir: 

1. Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas: 

As metodologias ágeis destacam a importância das pessoas e das relações 

pessoais. Muitas vezes os fracassos de projetos se dão pela falta de 

comunicação entre os indivíduos, por isso é importante salientar que deve 

haver uma interação positiva entre os envolvidos no desenvolvimento do 

projeto. Processos e ferramentas têm a sua devida importância no projeto, 

mas não devem receber mais atenção que os fatores humanos envolvidos.  
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2. Software em funcionamento mais que documentação abrangente: É 

importante documentar o projeto, porém essa documentação não pode ser 

mais importante do que o software funcionado e pronto para ser entregue.  

3.  Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos: O 

cliente é quem determina o que ele espera do software, porém, 

normalmente eles não fornecem exatamente o que desejam no software. 

Desse modo, ao longo do tempo suas ideias mudam conforme veem o 

software em funcionamento. Ter um contrato é muito importante, mas este 

não deve substituir a comunicação.   

4. Responder a mudanças mais que seguir um plano: é preciso que a 

equipe do projeto esteja preparada para qualquer mudança que possa 

ocorrer durante o projeto. Mudanças são inevitáveis e, muitas vezes, 

imprevistas. A metodologia ágil recomenda que se valorize as respostas à 

mudanças mais que seguir um plano.  

 

2.1.1. Scrum 

 

A escolha por implementar uma ferramenta para o Scrum se dá pelo 

fato de que atualmente as empresas buscam uma metodologia que se 

adapte à sua realidade e com características que garantam um bom 

funcionamento. Seguindo essa linha de pensamento Bizzi(2007) destaca 

que o Scrum é um framework no qual as pessoas podem tratar e resolver 

problemas complexos e adaptativos, o Scrum simples de entender e 

extremamente difícil de dominar.      

Schwaber e Sutherland (2011) dizem que o Scrum é fundamentado 

nas teorias empíricas de controle de processo, ou empirismo. Três pilares 

apoiam a implementação de controle de processo empírico: transparência, 

inspeção e adaptação. 

 A transparência está relacionada ao fato de que toda informação ou 

acontecimento que estejam ligados ao processo, isto é, que impactem 

diretamente ou não o resultado final, devem ser de conhecimento dos 
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envolvidos nos projetos (stakeholders) até mesmo a interpretação dos 

conceitos usados, como por exemplo, o conceito de pronto deve ser o mesmo 

para todos. A transparência pode ser verificada por meio do quadro do Scrum, 

que mostra a atualização de informação em tempo real a todos os envolvidos, 

isto é, existe uma única fonte de informação no projeto e a mesma é comum a 

todos.  Essa condição é imprescindível para viabilizar a aplicação dos 

conceitos relacionados ao segundo pilar, que se trata da inspeção. 

SCHWABER E SUTHERLAND (2011) 

 A inspeção do produto, quando feita com a frequência adequada, 

permite a identificação de fatores de risco ou das situações que podem 

comprometer a evolução do projeto conforme planejado. A capacidade de 

identificação rápida de qualquer desvio é fundamental para a aplicação dos 

conceitos relacionados ao terceiro pilar, a adaptação. SCHWABER E 

SUTHERLAND (2011) 

 A adaptação diz respeito a capacidade de se ajustar imediatamente o 

processo sempre que um problema é identificado, evitando-se outros desvios 

nos resultados esperados. As práticas de inspeção e adaptação acontecem 

diariamente, como forma de assegurar o alcance das metas do projeto e, por 

meio delas, a entrega do produto esperado pelo cliente. SCHWABER E 

SUTHERLAND (2011) 

 O framework Scrum estabelece um conjunto de regras e práticas 

de gestão que devem ser adotadas para garantir o sucesso de um projeto. 

Centrado no trabalho em equipe, melhora a comunicação e maximiza a 

cooperação, permitindo que cada um faça o seu melhor e se sinta bem 

com o que faz, o que mais tarde se reflete num aumento de produtividade. 

Englobando processos de engenharia, esse método não requer nem 

fornece qualquer técnica ou método específico para a fase de 

desenvolvimento de software (BIZZI, 2007).  

O Scrum tem uma abordagem iterativa e incremental, otimizando a 

previsibilidade e a gestão de riscos, é centrado na equipe, possui ciclos de 

iteração curto e pode ser aplicado em projetos pequenos, médios ou 
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grandes. Segundo Ferreira (2005), as principais características do Scrum 

são: 

1. É um processo ágil para gerenciar e controlar o desenvolvimento de 

projetos. 

2. É um wrapper (empacotador) para outras práticas de engenharia de 

software. 

3. É um processo que controla o caos resultante de necessidades e 

interesses conflitantes. 

4. É uma forma de aumentar a comunicação e maximizar a cooperação. 

5. É uma forma de detectar e remover qualquer impedimento que atrapalhe 

o desenvolvimento de um produto. 

6. É escalável desde projetos pequenos até grandes projetos em toda 

empresa.    

O Scrum é dividido em três fases: planejamento, desenvolvimento e 

encerramento (BIZZI, 2007): 

1. Planejamento: Definição de uma nova funcionalidade requerida pelo 

sistema.  

2. Desenvolvimento: Onde é desenvolvida a nova funcionalidade 

estabelecida no planejamento, respeitando o tempo previsto, requisitos 

e qualidade. 

3.  Encerramento: Onde prepara-se para a entrega do produto, onde 

estão contidas as atividades dos testes, documentação do usuário, 

treinamento e marketing.  

2.1.1.1. Artefatos Scrum 

 

Os artefatos definidos para o Scrum são especificamente projetados 

para maximizar a transparência das informações, que é um aspecto 
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importante para garantir o sucesso na entrega do "Pronto" pela equipe 

Scrum.Segundo o Guia Scrum(2013) a “Definição de pronto” para o Time 

Scrum e é usada para assegurar quando o trabalho está completado no 

incremento do produto. O Scrum é composto por Sprint que é uma 

interação, na qual a equipe deve produzir uma entrega de valor para o 

cliente.  Essa entrega deve estar bem definida.  

 A seguir é apresentada uma descrição desses artefatos de acordo com 

Bizzi (2007): 

1. Backlog: É a lista de todas as funcionalidades que devem ser 

desenvolvidas durante o projeto. Sendo bem definido e detalhado no 

início do trabalho, deve ser listado e ordenado por prioridade de 

execução. Quando o item ou um incremento é descrito como “Pronto”, 

todos devem entender o que o “Pronto” significa. A parte de estimativa é 

o esforço que a equipe estima que o item do backlog gastará, esta 

estimativa é definida por cada empresa, sendo mais usada estimativa 

por homem/hora.  

Na Figura 3 é ilustrado um artefato backlog, criado para que haja um maior 

esclarecimento.  

 

 

Figura 3 – Backlog 
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2. Sprint Backlog: É o conjunto de itens selecionados no Backlog do 

produto para a sprint corrente, juntamente com o plano de entrega. Deve 

ser desenvolvida de forma incremental, relativa ao produto entregue.  

3. TaskBoard: É o quadro de tarefas existentes no projeto, onde cada 

membro da equipe escolhe a tarefa que deseja executar. Nesse 

quadro também ocorre controle do andamento dessas tarefas.  

2.1.1.2. Papéis Scrum 

 

O Scrum contém os seguintes papéis pré-definidos para os membros da equipe 

de desenvolvimento:  

1. ProductOwner (PO): Possui a visão do produto e do retorno que o 

projeto trará para a empresa e para os envolvidos. Representa o cliente 

e, consequentemente, sua missão é cuidar do Product Backlog (PB), 

planejar releases, priorizar requisitos, passar à equipe uma visão clara 

sobre os objetivos do projeto, elaborar e manter o PB, definir a 

prioridade e o retorno de investimento, representar, aceitar ou rejeitar os 

entregáveis.  

2. Scrum Master (SM): Exerce um papel de liderança no processo, porém 

não centraliza decisões, seu papel é guiar o time e a empresa para a 

autogestão, combatendo o comando-controle. O SM não possui 

autoridade alguma perante o PO ou à equipe. A responsabilidade do SM 

é manter o foco no processo, remover impedimentos da equipe e auxiliar 

na comunicação entre equipe e PO.  

3. Equipe (team): Trata-se de um conjunto de pessoas multidisciplinar que 

conduzirá o projeto para a implementação do produto. A equipe deve 

manter a auto-gestão de suas atividades, ser comprometida e 

responsável ao realizar o trabalho necessário para atingir a meta da 

sprint.  
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2.1.1.3. Metodologia Scrum 

O processo Scrum, ilustrado na Figura 3, é um processo de 

desenvolvimento ágil, iterativo e incremental, que possui algumas 

características próprias, como reuniões e artefatos. Essa sessão apresenta 

estas características.  

 

 

Figura 4–Funcionamento do Scrum 

Fonte: Adaptado de Agile Software DevelopmentwithScrum, Ken Schwaberand Mike Beedle.  

 

Segundo Schwaber e Sutherland (2011), alguns procedimentos 

deverão ser respeitados durante a Sprint: 

1. Não são feitas mudanças que podem afetar o objetivo da Sprint. 

2. A composição da Equipe de Desenvolvimento permanece constante. 

3. As metas de qualidade não diminuem. 

4. O escopo pode ser clarificado e renegociado entre o PO e a equipe de 

desenvolvimento quanto mais for aprendido.   

A Sprint obedece a um prazo determinado antes de começá-la que não 

poderá ser alterado, denominado TimeBox.  
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As Sprints são compostas por: 

Reunião de planejamento: A reunião de planejamento é subdividida 

em duas partes, na primeira é definido o que será entregue, na segunda 

como será realizado o trabalho para o que foi planejado seja entregue. 

Abaixo é descrito detalhadamente o funcionamento de cada uma delas:  

1. Na primeira parte da reunião onde define o que será feito na Sprint, o 

PO apresenta o que será prioritário no Backlog do produto.  Será 

discutido quais funcionalidades serão feitas na Sprint de acordo com a 

prioridade. A partir da seleção, a equipe deverá detalhar os itens 

selecionados que poderão ser feitos em estórias que são artefato de 

desenvolvimento utilizado em sistemas geridos segundo metodologias 

ágeis contendo os objetivos do usuário e como o sistema alcança 

esses objetivos. É importante estimar a velocidade da equipe para 

implementar o que foi proposto na Sprint, isso se dá por meio do 

Planning Poker, que é uma técnica onde a equipe utiliza um baralho 

para estimar o tempo de realização da estória abordada. Após toda a 

equipe de desenvolvimento saber claramente sobre aquela estória, 

cada membro da equipe escolhe uma carta e coloca na mesa virada 

para baixo. Quando todas as cartas estiverem lançadas, elas são 

viradas. Se aparecer uma carta com um valor muito diferente, ou que 

não haja consenso de todos, nesse momento a equipe deve discutir 

brevemente sobre o assunto e uma nova rodada é realizada. 

Posteriormente a equipe faz uma media aritmética das notas 

recebidas, para achar a pontuação final daquela estória. Para a equipe 

definir quais estórias incluir no Sprint, ela deve utilizar o cálculo da 

velocidade, que envolve dois passos: 

a. Definir a velocidade estimada.  

b. Calcular quantas estórias podem ser adicionadas sem exceder 

a velocidade estimada.  

2. Na segunda parte da reunião, o objetivo é entender como serão 

desenvolvidas as funcionalidades selecionadas em um incremento do 
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produto durante as Sprints. A equipe é quem trata questões de como 

desenvolver os itens selecionados. As estórias serão divididas em 

tarefas, gerando o TaskBoard. 

  SCHWABER E SUTHERLAND (2011) 

Reunião diária: tem duração de aproximadamente 15 minutos, com 

local já definido. É realizada todos os dias para avaliar o processo em 

direção ao objetivo da Sprint, ela aumenta a probabilidade da Equipe de 

desenvolvimento atingir o objetivo da Sprint. Participa dessa reunião a 

equipe Scrum e Scrum Master. Nessa reunião cada integrante da equipe 

esclarece o que foi realizado desde a última reunião, o que será feito até a 

próxima, além de quais obstáculos estão no caminho.  SCHWABER E 

SUTHERLAND (2011) 

Revisão da Sprint: É executada no final da Sprint, tendo duração de 

4 horas para Sprint de um mês, podendo ser menor ou maior sendo 

proporcional ao tamanho da Sprint. Participam dessa reunião: PO, Equipe 

Scrum e Scrum Master. Durante essa reunião a equipe Scrum e as partes 

envolvidas discutem sobre o que foi realizado na Sprint. Com base nessas 

trocas de informações é definido o que deverá ser mudado ou adaptado no 

Backlog do produto para a próxima Sprint e o que será entregue; Esta é 

uma reunião informal, e a apresentação do incremento destina-se a 

motivar a equipe, obter comentários e promover a colaboração. Nessa 

reunião contém:       

1. O PO identifica o que foi "Pronto" e o que não foi. 

2. A equipe de desenvolvimento discute sobre o que feito, quais os 

problemas enfrentados e como estes problemas foram resolvidos. 

3. A equipe de desenvolvimento mostra o que foi "pronto" e discutem 

sobre o incremento. 

4. O PO discute o Backlog do Produto e projeta as prováveis datas de 

conclusão baseado no progresso até a data. 
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5.  O grupo troca informações sobre o que fazer a seguir, dessa forma a 

Reunião de Revisão da Sprint fornece valiosas entradas para a 

Reunião de Planejamento da próxima Sprint. 

SCHWABER E SUTHERLAND (2011) 

2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETO 

 

O conceito de projeto é descrito no guia PMBOK (PMI, 2008, p. 440) 

como “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço 

ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um 

término definido”. Para que os projetos sejam iniciados e concluídos, é 

necessário ter o que chamamos de gerenciamento de projeto, isto é, é 

preciso que haja um planejamento, além de aplicações de métodos que 

possam dar suporte a conclusões das metas planejadas. 

Segundo o IAEA (1988, p.18) “gerenciamento de projetos é, no 

sentido mais amplo, a função de definição, direcionamento, controle e 

correção de um projeto ou suas partes mais relevantes”. Já o guia PMBOK 

(PMI, 2013 p.5) define o gerenciamento de projetos como “a aplicação do 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto 

para atender aos seus requisitos.” 

Gerenciamento de projetos se torna algo indispensável atualmente, 

devido ao fato de que as empresas buscam diminuir custos, prazos, etc, 

para alcançar tais objetivos é preciso que haja o planejamento e a 

gerencia de todo processo de desenvolvimento ,para que então consiga-se  

enfim chegar aos seus objetivos desejados citados anteriormente. O 

ScrumTop visa trazer as práticas do PMBOK para o Scrum tendo em vista 

que o PMBOK contém técnicas de gerenciamento necessárias para 

realizar o cumprimento das metas do projeto, tais como custos e prazos. 
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2.3 PMBOK 

 

O guia PMBOK é uma obra criada pelo PMI (Project Management 

Institute), na qual são tratadas questões referentes ao gerenciamento de 

projetos (PMBOK, 2008). A obra abrange processos de gerenciamento de 

projetos que estão presentes  dez áreas de conhecimentos  descrita pelo 

PMBOK como:  

 Gerenciamento de Integração.  

 Gerenciamento do Escopo. 

 Gerenciamento do Tempo. 

 Gerenciamento dos Custos. 

 Gerenciamento da Qualidade. 

 Gerenciamento dos Recursos Humanos. 

 Gerenciamento das Comunicações. 

 Gerenciamento dos Riscos. 

 Gerenciamento das Aquisições. 

 Gerenciamento das partes interessadas no projeto. 

A finalidade fundamental do PMBOK é reconhecer os conhecimentos 

necessários para que possa ser aplicado na maioria dos projetos durante 

maior parte do tempo, de forma que a aplicação correta dessas 

habilidades, ferramentas e técnicas contribuam para o acréscimo das 

chances de sucesso de uma série de projetos diferentes.  
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3 METODOLOGIA 

 

O procedimento empregado para o desenvolvimento do ScrumTop se 

deu por meio  do uso de metodologia própria, pois a  metodologia deveria 

ser mais abrangente que pudesse possibilitar entregas do produto mais 

rápidas, visibilidade do projeto e maior flexibilidade para mudanças de 

requisitos e prioridades, além de maior agilidade na tomada de decisões. 

O processo de desenvolvimento pode ser visualizado na Figura 5.  

  

 

Figura 5 - Processo de dessenvolvimentodo ScrumTop. 

No início do desenvolvimento do ScrumTop foi realizado um 

questionário para levantar as primeiras funcionalidades da ferramenta,  

após isso, foi então feito a prototipação das telas envolvidas nos requisitos 

levantados, e então seguiu para a etapa de implementação do ScrumTop, 

em seguida os testes, e por fim, os ajustes finais.  

O levantamento de requisitos foi realizado por meio da aplicação de 

um questionário disponibilizado na internet entre agosto e setembro de 

2014 para pessoas que já conheciam o framework Scrum  e que 

conheciam as áreas de conhecimento do PMBOK, essas pessoas foram 

escolhidas em grupos de TI no facebook, foram um total de 41 pessoas, 

localizadas em locais distintos. Inicialmente foram extraídas as 

características principais. O modelo do formulário adotado está disponível 
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no Apêndice 1. Os requisitos funcionais (RF) e os requisitos não funcionais 

(RNF) complementares foram obtidos durante o desenvolvimento do 

sistema e são listados a seguir:  

 RF01 Realizar Login: Permite que um usuário acesse e manipule 

informações restritas do sistema informando login e senha. 

 RF02 Pesquisar projeto: Permite ao usuário fazer buscas por 

determinados projetos, por meio dos campos, código e nome,  

 RF03 Listagem de projetos: Permite que o ScrumTop liste todos os seus 

projetos cadastros de acordo com a instituição do membro.   

 RF04 Realizar chat: 

 RF05 Postagens gerais: Permite que o ScrumTop liste todas suas 

postagens gerais cadastradas.  

 RF06 Exibir menu scrum : Permite que o ScrumTop liste o menu 

principal do scrum, com suas funcionalidades. 

 RF07 Adicionar item product backlog: Permite que o usuário adicione 

itens ao product backlog de um determinado projeto.   

 RF08 Remover item product backlog: Permite que o usuário remova um 

item do product backlog de um determinado projeto. 

 RF09 Visualizar lista de product backlog: Permite que o ScrumTop liste 

todos os itens de profuct backlog, formando assim o product backlog do 

projeto. 

 RF10 Pesquisar item product backlog: Permite ao usuário fazer buscas 

por determinados campos de um product backlog, de forma dinâmica, 

bastando escolher o campo pretendido.  
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 RF11 Exibir menu sprint: Permite que o ScrumTop liste o menu principal 

do scrum, com suas funcionalidades. 

 RF12 Exibir informações da reunião de planejamento: Permite que o 

ScrumTop liste as informações sobre a reunião de planejamento, tais 

como hora, local, total de membros e observações. 

 RF13 Cadastrar pontos positivos: Permite que o usuário cadastre pontos 

positivos sobre a sprint, bastando informar o título e a descrição. 

 RF14 Cadastrar pontos negativos: Permite que o usuário cadastre 

pontos negativos sobre a sprint, bastando informar o título e a descrição. 

 RF15 Exibir informações da reunião de revisão: Permite que o 

ScrumTop liste as informações sobre a sprint de backlog, permitindo que 

seja modificado o status de pronto, caso seja preciso. 

 RF16 Editar o campo de pronto: Permite que o usuário atualize o 

parecer final do campo pronto de um item de product backlog, 

determinado na base de dados do sistema. 

 RF18 Editar esforço de um item da sprint de backlog: Permite que o 

usuário edite o esforço empenhado em um dia em uma sprint de product 

backlog, determinado na base de dados do sistema. 

 RF19 Gerar gráfico burndown: Permite que o sistema gere um gráfico de 

colunas, alocando o somatório dos esforço de cada dia de item da sprint 

de backlog. 

 RF20 Inserir novo item de sprint de backlog: Permite que o usuário 

adicione um novo item de sprint de backlog, bastando que informe sua 

estória e qual item do product backlog associado.  

 RF21 Quadro Task Board: Permite ao usuário escolher qual o status do 

item de backlog.  
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 RF22 Adicionar recurso: Permite que o usuário adicione um novo 

recurso a ferramenta, bastando que informe nome, descrição, tipo e 

valor.  

 RF23 Remover recurso: Permite que o usuário remova um recurso já 

cadastrado. 

 RF24 Visualizar lista de recursos: Permite que o ScrumTop liste todos os 

recursos cadastrados no Sistema.. 

 RF25 Pesquisar um recurso: Permite ao usuário fazer buscas por 

determinados projetos, por meio dos campos, código e nome e tipo. 

 RF26 Gerar gráfico de recursos: Permite que o sistema gere um gráfico, 

alocando o somatório dos valores de cada tipo de recurso.  

 RF27 Cadastrar Membro: Permite o cadastro de usuários que serão 

membros de uma equipe Scrum em determinados projetos, para que 

possam acessar as funcionalidades do ScrumTop. 

 RF28 Cadastrar reunião de planejamento: Permite que o usuário insira 

informações da reunião de planejamento. 

 RF29 Cadastrar item do product backlog: Permite que o usuário insira 

um item do product backlog,  

 RF30 Cadastrar de item da Sprint Backlog: Permite que o usuário insira 

um item sprint backlog no sistema, informando dados como estória e 

product backlog associado. 

  

Os requisitos não funcionais levantados inicialmente para o ScrumTop está 

listado abaixo: 

 RN01 Utilizar linguagem php: O sistema deve ser desenvolvido 

utilizando a linguagem php. 
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 RN02 Utilizar o banco de dados MySql: A aplicação deverá fazer uso do 

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)  

para persistência dos dados. 

 

A validação do sistema foi feita de forma iterativa incremental por 

meio de protótipos de interface, a qual pode ser vista na Figura 4. 

Protótipos de interface foram criados para a descoberta e melhoria nos 

requisitos de usabilidade. Os participantes desse levantamento forneceram 

sugestões de melhorias que contribuíram com o aspecto de usabilidade do 

sistema deste e também como avaliar o sistema em implementação. 

Nessa etapa a validação do software foi feita com alguns possíveis 

usuários da ferramenta, 6 estudantes da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), do curso de sistemas de informação, que já tiveram algum 

contato com ferramentas para o Scrum. Alguns protótipos de interfaces 

pode ser visualizada no Apêndice 3.   

A implementação do sistema foi executada à medida que os requisitos 

eram levantados e validados, desse modo foram priorizadas as entregas 

do produto em vez de documentação abrangente. Para a codificação do 

sistema, foi utilizado o ambiente integrado de desenvolvimento NetBeans e 

a ferramenta gimp para edição de imagens e foram usadas as tecnologias 

de PHP, JAVASCRIPT, CSS e MYSQL para a implementação da 

ferramenta. A persistência de dados no ScrumTop  é realizada por meio do 

sistema de gerenciamento de banco de dados MySql, que foi utilizado para 

dar mais segurança aos dados armazenados e também facilitar o 

gerenciamento e evolução desses dados. A estrutura do banco de dados 

pode ser visualizada na Figura 5.  
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Figura 6- Modelo de Entidade e Relacionamento 

 

 O processo de desenvolvimento do ScrumTop incluiu uma etapa de 

testes que envolveu a detecção de erros e correção dos defeitos 

associados a essas falhas.  
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

A presente seção tem por objetivo apresentar as principais 

características do ScrumTop como suas funcionalidades, arquitetura e 

trabalhos publicados. 

4.1.  SCRUMTOP 
 

O ScrumTop é uma ferramenta open source de apoio ao 

gerenciamento de projetos que fazem uso do Scrum. Foi desenvolvido 

como uma aplicação Web, podendo ser utilizado em um ambiente de 

Internet ou Intranet, por meio de um browser. O ScrumTop está alinhado 

às praticas do PMBOK, tais como gerenciamento de recursos e 

gerenciamento de tempo e possui as seguintes características: 

Foco no Scrum: o foco principal da ferramenta é oferecer suporte 

aos principais conceitos e práticas do Scrum, para que o desenvolvedor 

possa aproveitar as melhores práticas e desenvolver seus projetos de 

forma a garantir os resultados que o Srum geralmente proporciona.   

Usabilidade: o ScrumTop oferece uma interface de usuário com 

vários recursos, ao mesmo tempo que mantem a simplicidade na tentativa 

de oferecer uma experiência agradável, segura e aumento de 

produtividade aos seus usuários. 

Simplicidade: propõe a simplicidade na apresentação e uso das 

funcionalidades para que o usuário possa se adaptar à sua interface sem a 

necessidade de realização de custosos processos de treinamento. 

 

4.2. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO  
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Os primeiros requisitos foram obtidos de algumas das perguntas do 

questionário presente no Apêndice 2, foram escolhidos para 

implementação os resultados que tiveram mais significância no resultado 

final.  

Como pode ser observada na Figura 7, a funcionalidade de 

videoconferência foi a que teve mais votos, como uma técnica de 

comunicação mais relevantes, por esse motivo, o ScrumTop conta com a 

integração do Skype para que possa haver este tipo de comunicação na 

ferramenta.  

 

Figura 7- Pergunta 4 do questionário.  

 

A Figura 8, apresenta as ferramentas que os entrevistaram já 

trabalharam para apoio ao Scrum, e  na pergunta representada na Figura 

9, os menos tiveram a oportunidade de informar quais as praticas do 

Scrum  que não estavam presentes nas ferramentas citadas.  
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Figura 8- Pergunta 8 do questionário.  

 

A Figura 9, apresenta as principais práticas do Scrum  não utilizada 

nas ferramentas, é possível verificar que as reuniões do Scrum foram 

umas das que tiveram mais votação, por tal motivo, o ScrumTop apresenta 

todas as reuniões do Scrum de forma a oferecer o melhor suporte.  

 

Figura 9- Pergunta 6 do questionário.  

 

A Figura 10 demostra que as formas de conferencia mais votadas 

para ter em uma ferramenta web, foi o chat e a videoconferência, portanto, 

o ScrumTop traz implementado as duas funcionalidades. 

 

Figura 10- Pergunta 7 do questionário.  
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A figura 11 apresenta as praticas do PMBOK mais sugeridas pelos 

entrevistados, é possível verificar que o gerenciamento do tempo e 

gerenciamento dos recursos são as os mais votados, o ScrumTop na sua 

primeira versão traz implementado estas duas áreas de conhecimento do 

PMBOK.  

 

Figura 11- Pergunta 8 do questionário.  

 

Por fim, a Figura 12 mostra que 83% dos entrevistados 

responderam que a equipe na qual eles trabalharam/trabalham se 

adaptaram ao uso de uma ferramenta web para o Scrum, assim 

consolidando mais a justificativa da criação do ScrumTop  

 

Figura 12- Pergunta 9 do questionário.  

 

4.3. FUNCIONALIDADES 
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Conforme apresentado na Figura 13, a estrutura modular do 

ScrumTop permite que novas funcionalidades sejam incluídas de acordo 

com a necessidade de uso, ou quando novos módulos forem criados ao 

longo do ciclo de vida da ferramenta.  

 

Figura 13- Arquitetura do ScrumTop 

 

Para facilitar o entendimento das funcionalidades oferecidas pelo 

ScrumTop, a Figura 14 e Figura 15 apresentam o diagrama de casos de 

uso da ferramenta.  

 

Figura 14- Diagrama de casos de uso para serviços de cadastros 
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Figura 15– Diagrama de casos de uso gerais 

A seguir, são apresentadas capturas de telas do ScrumTop, juntamente 

com uma breve descrição de seu funcionamento e os requisitos presentes 

em cada tela.   
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4.3.1. TELA DE LOGIN  

Sobre o requisito Realizar Login, definiu-se que o usuário deve informar 

um identificador de usuário e a senha associada para que ele tenha 

acesso aos projetos nos quais ele esteja associado, Caso o usuário não 

esteja cadastrado, ele pode se cadastrar por meio do link Inscreva-se já, o 

resultado final dessa funcionalidade é obtido interface ilustrada na Figura 

16. 

 

 

Figura 16–Tela Login do ScrumTop 
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4.3.2. TELA PARA SELECIONAR PROJETO  

Sobre os requisitos Pesquisar projeto, Listagem de projetos, Realizar 

chat, Postagens gerais, definiu-se que o usuário pode selecionar os 

projetos que o está cadastrado, assim como, realizar pesquisas pelo 

código ou pelo nome do projeto. Após selecionar um projeto na listagem 

central, basta clicar no código do projeto para acessá-lo, é possível utilizar 

as funcionalidades de chat e vídeo conferencia por meio, da integração 

com o Skype, essas funcionalidades de comunicação são feitas com  os 

membros da instituição, além disso, e possível publicar  postagens gerais 

de integração dos usuários ScrumTop no mural, que é utilizado com a 

integração com api do Facebook, o resultado final dessas funcionalidades 

é obtido na interface ilustrada na Figura 17. 

 

Figura 17–Tela Selecionar projeto do ScrumTop 
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4.3.3. TELA DO MENU PRINCIPAL  

Sobre os requisitos Exibir menu Scrum, Realizar chat, Postagens 

gerais, definiu-se  a tela principal do sistema é apresentada na figura 18. 

Por meio dela o usuário pode escolher as funcionalidades, o Product 

Backlog, o menu de cada Sprint. Essa tela conta com o menu da 

ferramenta, que contém o link para as opções, configurações, cronograma, 

recursos e o menu do Scrum. Também estão disponíveis nessa tela as 

funcionalidades de chat e postagem da tela Selecionar projetos, o 

resultado final dessas funcionalidades é obtido na interface ilustrada na 

Figura 18. 

 

Figura 18–Tela menu principal do ScrumTop 
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4.3.4. TELA DO PRODUCT BACKLOG 

Sobre os requisitos Adicionar item product backlog, Remover item 

product backlog, Visualizar lista de product backlog, Pesquisar item 

product backlog, d definiu-se o usuário poderá verificar os itens que 

possuem maiores estimativas segundo o Product Owner (PO). Também é 

possível adicionar novos itens, pesquisar por um campo do PB e excluir 

um item da lista, o resultado final dessas funcionalidades é obtido na 

interface ilustrada na Figura 19. 

 

Figura 19–Tela product backlog do ScrumTop 
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4.3.5. TELA DO MENU SPRINT  

Sobre o requisito Exibir menu sprint,  definiu-se que  o usuário pode 

selecionar as funcionalidades de uma Sprint, sendo elas: Reunião de 

planejamento, Reunião de Retrospectiva, Reunião de Revisão, Task 

Board, Gráfico Burndown e Sprint Backlog, o resultado final dessas 

funcionalidades é obtido na interface ilustrada na Figura 20. A partir dessa 

tela, também é possível que o usuário inicie um bate papo com todos os 

membros do projeto em questão. 

 

Figura 20–Tela Menu Scrum do ScrumTop 
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4.3.6. TELA DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO  

A Figura 21 apresenta a tela reunião de planejamento de uma Sprint, 

que expressa o requisito Exibir informações da reunião de planejamento. O 

vídeo apresentado nessa figura explica o funcionamento da reunião de 

planejamento para que o usuário se familiarize com a reunião. Esse vídeo 

é um resumo de algumas características da reunião de planejamento, já 

que não é possível trazer para uma ferramenta de suporte computacional 

todas os aspectos possíveis desse tipo de reunião como determinados 

elementos dependentes da interação entre indivíduos. Nessa mesma tela, 

é possível obter as informações gerais da reunião tais como local hora, 

número de membros e observações.  

 

Figura 21–Tela reunião de planejamento do ScrumTop 
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4.3.7. TELA DE REUNIÃO DE RETROSPECTIVA 

Sobre os requisitos Cadastro de pontos positivos e Cadastro de pontos 

negativos, foi definiu-se que, baseado importância de ser discutidos os 

pontos positivos e negativos da sprint. Por isso, o ScrumTop permite que o 

usuário adicione esses pontos no decorrer da sprint, para que na ocasião 

da realização dessa reunião nenhum ponto importante seja esquecido, o 

resultado final dessas funcionalidades é obtido na interface ilustrada na 

Figura 22. 

 

 

Figura 22–Tela reunião de retrospectiva do ScrumTop 
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4.3.8. TELA DE REUNIÃO DE REVISÃO 

Sobre os requisitos Exibir informações da reunião de revisão e Editar o campo 

de pronto, definiu-se a interface, ilustrada na Figura 23. Essa Figura representa 

a tela reunião de revisão de uma sprint. O vídeo que aparece nessa figura, 

assim como ocorre na tela de reunião de planejamento, ilustra os principais 

aspectos da reunião de revisão, diante da impossibilidade de se destacar na 

ferramenta ScrumTop todas as praticas da reunião, é apresentando um  vídeo 

que explica tudo que ocorre na reunião de revisão para que o usuário possa ir 

familiarizando com a reunião É possível também obter as informações gerais 

da reunião e, caso o PO não concorde com o parecer final da Sprint, ele pode 

alterar conforme sua interpretação. 

 

Figura 23 –Tela reunião de revisão do ScrumTop 
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4.3.9. TELA DE SPRINT BACKLOG 

Sobre os requisitos Editar esforço de uma item da sprint de backlog, Visualizar 

gráfico burndown, Inserir novo item de sprint de backlog, definiu-se a interface, 

ilustrada na Figura 24, onde é representado a sprint de backlog, o usuário pode 

editar o esforço empregado na realização da sprint de backlog em cada dia. O 

esforço pode ser visto no gráfico Burndown que é apresentado na Figura 25.  

 

  Figura 24–Tela Sprint de backlog do ScrumTop 
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4.3.10. TELA DE GRÁFICO BURNDOWN  
 

Na Figura 25 é apresentada a tela do gráfico Burndown. Esse gráfico mostra os 

esforços realizados em cada dia da Sprint e, por meio dele, é possível avaliar 

se o valor estimado corresponde ao realizado. Caso o Scrum master (SM) 

verificar que o valor estimado não corresponda ao realizado, ele deve propor 

soluções imediatas. O SM também pode verificar se existem dias nos quais a 

equipe não produziu resultados, como pode ser observado no dia 10 da Figura 

18  

Requisitos relacionados: Exibir gráfico Burndown. 

 

Figura 25–Tela gráfico Burndown do ScrumTop 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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TELA DE TASK BOARD 

 

Na figura 26 é apresentada a tela task board, na qual é permitido ao usuário 

escolher qual o status do item de backlog. Para realizar essa escolha, basta 

que o usuário arraste o balão do item até o status desejado.  

Requisitos relacionados:  Quadro Task Board. 

 

 Figura 26–Tela task board do ScrumTop 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.3.11. TELA DE RECURSOS  

Na figura 27 é apresentada a tela de gerenciamento de recursos. Nela é 

possível verificar os itens que possuem maior custo/valor para empresa. O 

usuário pode adicionar novos recursos (externo, material e humano), pesquisar 

por qualquer campo de um recurso e excluir um recurso. Para facilitar a análise 

dos gastos com recursos, essa tela exibe um gráfico de pizza que apresenta as 

parcelas de gastos para cada tipo de recurso. Para a criação desse gráfico, foi 

utilizado a API do Google Chart, a API, a princípio apresenta seu uso de forma 

irrestrita. O Google tem por direito de bloquear acessos que lhe pareçam 

abusivos. Também informam  que seja enviada a estimativa de uso do recurso 

por e-mail, caso seja esperado mais de 250.000 requisições por dia. 

Requisitos relacionados: Adicionar recurso, Remover recurso, Visualizar lista 

de recursos, Pesquisar um recurso e Visualizar gráfico de recursos. 

 

Figura 27–Tela gerenciamento de recursos do ScrumTop 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.3.12. TELA DE CRONOGRAMA  

 

Na Figura 28 é apresentada a tela de gerenciamento de tempo, que permite ao 

usuário visualizar todas as tarefas do projeto, assim tendo uma visibilidade 

maior do tempo alocado em algumas tarefas. Ao clicar em uma atividade o 

usuário consegue ver informações sobre a mesma. Arrastando a linha do 

tempo, o ScrumTop exibe as demais tarefas do projeto.  

Requisitos relacionados: Exibir cronograma.  

 

 

Figura 28–Tela gerenciamento de tempo do ScrumTop 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.3.13. CADASTRO DE MEMBRO 

Na figura 29 é apresentada a tela de cadastro de membro. Com um nome de 

usuário do sistema Skype, é possível que o membro participe de seções de 

bate papo e vídeo conferencia, realizados pela integração da ScrumTop com o 

Skype, para utilizar a API Skype URI não é necessária obter licença, porque 

toda a interação especificamente todo o áudio e vídeo se dá por meio do 

cliente Skype.  

Requisitos relacionados: Cadastrar Membro. 

 

 

                           Figura 29–Tela cadastro de membro do ScrumTop 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.3.14. CADASTRO DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 

Na figura 30 é apresentada a tela cadastro de reunião de planejamento com 

seus receptivos dados.  

Requisitos relacionados: Cadastrar reunião de planejamento 

 

Figura 30–Tela cadastro de reunião de planejamento do ScrumTop 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.3.15. CADASTRO DE PRODUCT DE BACKLOG 

O cadastro de um item do product backlog e seus respectivos dados são 

realizados na tela apresentada na Figura 31. 

Requisitos relacionados: Cadastrar item do product backlog 

 

Figura 31–Tela cadastro item do product backlog do ScrumTop 
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4.3.16. CADASTRO DE SPRINT BACKLOG 

Na figura 32 é apresentada a tela de cadastro de um item do PB com seus 

respectivos dados. 

Requisitos relacionados: Cadastrar de item do Sprint Backlog. 

 

Figura 32–Tela cadastro item do sprint backlog do ScrumTop 
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1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO PÓS IMLEMENTAÇÃO  
 

Para verificar se o objetivo do trabalho foi concluído, foi feito um 

questionário no Google Drive, para pessoas que participaram de alguma 

palestra do ScrumTop, o intuito do questionário é levantar se os objetivos 

principais foram concluído, como a simplicidade e a usabilidade, também 

foram perguntas sobre o alinhamento das praticas do PMBOK, assim 

como os principais conceitos do Scrum. 

 

A Figura 33 demostra que apenas uma pessoa considerou que o 

ScrumTop seguia parcialmente os conceitos do Scrum, porém, 97% das 

respostas foram que, sim, o ScrumTop segue os conceitos do Scrum, e 

nenhuma resposta foi que ele não seguia os conceitos dos Scrum. 

 

 

Figura 33– Pergunta 3 do questionário pós implementação.  

 

A Figura 34 demostra que apenas uma resposta considerou que o 

ScrumTop possuía parcialmente uma boa usabilidade, porém, 97% das 

respostas foram que, sim, o ScrumTop apresenta uma boa usabilidade, e 

nenhuma resposta foi negativa a isso.  
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Figura 34– Pergunta 4 do questionário pós implementação.  

 

A Figura 35 demostra que apenas uma resposta considerou que o 

ScrumTop é parcialmente simples, porém, 97% das respostas foram que, 

sim, o ScrumTop é simples, e nenhuma resposta foi negativa a isso.  

 

 

Figura 35– Pergunta 5 do questionário pós implementação.  

 

A Figura 36 demostra que apenas 9% das respostas considerou que o 

ScrumTop não estava alinhado á práticas do PMBOK, porém, 91% das 

respostas foram que, sim, o ScrumTop estava alinhado, e nenhuma 

resposta foi negativa a isso.  
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Figura 36– Pergunta 6 do questionário pós implementação.  

 

É por fim, a Figura 37 apresenta que 100% das respostas foram sim, 

que as pessoas usaria o ScrumTop para gestão de projeto.  

 

Figura 37– Pergunta 7 do questionário pós implementação.  



56 
 

CONCLUSÃO 

 

  O ScrumTop  mais do que fornecer as funcionalidades que cobrem o 

processo de desenvolvimento com o Scrum, se preocupa com a interface 

gráfica, fazendo que a ferramenta seja a mais simples e objetiva possível, 

possibilitando que aprendizado e a familiarização da ferramenta ocorra de 

forma rápida e eficiente . 

O ScrumTop, traz uma nova abordagem para gerenciamento de 

projeto que é a união do Scrum com o PMBOK, unido todas as melhores 

praticas para resultar em melhorias significativas para o desenvolvimento 

de software. 

Por ser open source, a ferramenta favorece especialmente 

pequenas e médias empresas que não querem onerar a adoção de 

práticas ágeis de desenvolvimento de software com custo adicional de 

ferramentas. A ferramenta encontrasse disponível no link : 

https://github.com/ThalytaMoraes/ScrumTop , licenciada em GPLv3++.  

Conclui-se que o objetivo proposto para o trabalho foi satisfeito, pois 

apresentou uma ferramenta que apresenta todas as características do 

Scrum, alinhada a praticas do PMBOK, na qual foi confirmada os 

resultados com a analise do questionário, onde as respostas colhidas 

foram para consolidar mais o resultado satisfatório da ferramenta.  

4.1. TRABALHOS FUTUROS  
 

 Inserir as demais práticas do PMBOK;  

 Inserir armazenamento de arquivos ; 

 Desenvolver a função de chat própria do ScrumTop; 

 Integrar postagens e mensagens com o a conta de E-mail; 

 

 

  

https://github.com/ThalytaMoraes/ScrumTop
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Apêndice A1 – Questionários para levantamento de requisitos. 
 

O questionário aplicado para o levantamento de requisitos forai elaborado por 

meio do uso da ferramenta google drive, que disponibiliza esse tipo de serviço 

gratuitamente com a possibilidade de se criar diferentes tipos de perguntas. A 

figura 26 apresenta a tela do questionário aplicado. 
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Figura 26–questionário para levantamento de requisito  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Apêndice A2 – Tecnologias utilizadas no desenvolvimento do 
ScrumTop 
 

1. PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de criação de scripts e 

server-side, ou seja é feito do lado do servidor que foi projetada 

especificamente para a Web. 

Dentro de uma página HTML (Hypertext MarkupLanguage), pode-

sintroduzir código de PHP, que será executado toda vez que a página for 

carregada. 

De acordo com PHP.NET(2012) O código PHP é delimitado por tags 

iniciais e finais <?php e ?> que lhe permitem pular pra dentro e pra fora do 

"modo PHP". O código sintaxe do PHP é parecido com linguagem de 

programação C. (THOMSON E WELLING, 2005). 

O PHP é um produto open-souce, o que significa que se tem acesso ao 

seu código fonte. (NIEDERAUER, 2008a). 

O que distingue o PHP de algo como Javascript é que o cliente não tem 

acesso ao código fonte, apenas tem acesso ao resultado da resposta do 

PHP. Segundo “Você pode inclusive configurar seu servidor para 

processar todos os seus arquivos HTML como PHP, e então não haverá 

nenhum modo dos usuários descobrirem que se você usa essa linguagem 

ou não.” (PHP.NET, 2012). 

 

2. JAVASCRIPT 

Segundo Flanagam (2004, p. 19) “JavaScript é uma linguagem de 

programação leve, interpretada e com recursos de orientação a objetos”. O 

que torna o JavaScript diferente de outras linguagens de programação que 

possuem como característica ser compiladas ou traduzidas em código de 

máquina antes de serem executadas.  
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O JavaScript não possui semelhança com a linguagem de 

programação Java, o nome JavaScript  foi escolhido devido a popularidade 

que o Java possuía na época, isso foi mais relevante do que qualquer 

semelhança entre as duas linguagens que de acordo com Gonçalves 

(2006, p. 13), “Enquanto Java é uma linguagem de programação avançada 

e poderosa [...] o JavaScript é uma linguagem de scripts[...] e que depende 

de um programa que a interprete”.  

O JavaScript é o principal responsável pela interatividade e aplicações 

avançadas na web moderna . A web moderna é constituída com três 

tecnologias, HTML, CSS e o próprio JavaScript, portanto não seria 

possível implementar a ScrumTop sem utilizar tais ferramentas, uma vez 

que a mesma estar inserida na web moderna.   

Assim como o HTML, o JavaScript exige um navegador da web para 

ser exibido e navegadores diferentes podem exibí-lo de forma diferente.  

O JavaScript, é client-side, ou seja, é executado no computador do 

cliente e não no servidor da web. Pode ser interpretado, pode ser escrito e 

lido em um editor de textos, como HTML e CSS.  

O  JavaScript está disponível do lado do cliente isso torna que seja 

vulnerável, pois se o servidor tiver os dados de segurança no código do 

JavaScript, uma pessoa mal intencionada pode manipular a informação e 

modificar devidos dados. 

3. CSS 

CascadingStyleSheets (CSS) ou simplesmente folha de estilos, é uma 

linguagem que define o estilo da informação apresentada em uma página 

Web, tais informações de estilos estão em um arquivo externo ou 

incorporado, que contém definições ou especificações de diferentes estilos 

que são utilizados para definir a apresentação de documentos HTML ou 

XML.  
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De acordo com Flanagam (2004, p. 272) “A capacidade de criar script 

com estilos de CSS permite alterar dinamicamente cores, fontes e assim 

por diante.”. 

 

4. BANCO DE DADOS 

De acordo com Date (2004) um “sistema de banco de dados é 

basicamente um sistema de manutenção de registros por computador - ou 

seja, um sistema cujo objetivo global é manter as informações e torná-las 

disponíveis quando solicitadas”. Trata-se de qualquer informação 

considerada como significativa ao indivíduo ou a organização servida pelo 

sistema - em outras palavras que seja necessária ao processo de tomada 

de decisão daquele indivíduo/organização. 

Para armazenamento dos dados do ScrumTop será utilizado o conceito 

de banco de dados, pois segundo Assunção (2005), todas as instituições 

devem guardar as informações de modo a poder reencontrá-la facilmente 

e utilizá-la quando tiver necessidade, portanto é de extrema importância 

que os sistemas utilizem banco de dados em sua essência. 

 

5. MYSQL 

 

O MySQL é um SGBD(sistema de gerenciamento de banco de dados) 

relacional. O servidor de MySQL controla o acesso aos dados para 

assegurar que no mesmo período de tempo vários usuários possam estar 

utilizando, fornece acesso rápido aos dados e assegurar que somente 

usuários autorizados obtenham acesso. Por tal motivo, o MySQL é um 

servidor poderoso e rápido, tais características foram base para que o 

MySQL fosse escolhido como o SGBD da ScrumTop. Ele utiliza SQL 

(Structered Query Language), a linguagem de consulta padrão de banco 

de dados em todo mundo. O MySQL está publicamente disponível desde 
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1996, mas tem uma historia de desenvolvimento durante os anos de 1979. 

(THOMSON E WELLING, 2005).  

MySQL está disponível sob um esquema de licença dupla. Que pode 

ser usado sob a licença Open Source (GPL- General PublicLicense) 

gratuitamente, contanto que cumpra os termos de licença.  
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Apêndice  A3 – Protótipos de interface  
 

 

 

Figura 27–Protótipo de interface tela login  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 28–Protótipo de interface tela menu scrum 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 29–Protótipo de interface tela sprint  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 29–Protótipo de interface tela product backlog  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 29–Protótipo de interface tela reunião de planejamento  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 29–Protótipo de interface tela de reunião de revisão 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 29–Protótipo de interface tela selecionar projeto  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 


