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Abstract. This article is based on methodologies for the design and development of 

computer systems. It presents a discussion and some reflections focusing on the two 

types of methodologies most popular today: the cascade methodology, dominant in 

the area since its proposal in 1970, and the agile methodology, represented in this 

article by the Scrum framework. Agile methodologies started to emerge from 1990 

and they are imposing themselves in the area of software design and development 

due to the fact that they promote agility and speed, thus accelerating the production 

process of the target computer system. In spite of both methodologies sharing the 

same objective, their organizations, the way they progress and how they direct the 

work differ substantially between them. The discussion presented, in a way, will 

show that the methodology of choice for the design and development of computer 

systems will depend, particularly, on the application domain for which the 

computational system is intended to serve. 

Resumo. Este artigo tem por contexto metodologias para o projeto e 

desenvolvimento de sistemas computacionais. Apresenta uma discussão e algumas 

reflexões com foco nos dois tipos de metodologias mais populares presentemente: a 

metodologia Cascata, dominante na área desde sua proposta em 1970, e as 

metodologias ágeis, representadas neste artigo pelo framework Scrum. 

Metodologias ágeis começaram a emergir a partir de 1990 e estão se impondo na 

área de projeto e desenvolvimento de software, justamente pelo fato de promoverem 

agilidade e rapidez acelerando, assim, o processo de produção do sistema 

computacional alvo. Apesar de ambas as metodologias compartilharem o mesmo 

objetivo, suas organizações, a maneira como se desenvolvem e as formas como 

conduzem o processo diferem substancialmente. A discussão apresentada, de certa 

maneira, vai evidenciar que a metodologia de escolha para o projeto e 

desenvolvimento de sistemas computacionais vai depender, particularmente, do 

domínio de aplicação para o qual o sistema se destina a atender. 

 

1. Introdução 

Uma tendência que pode ser evidenciada mundialmente é a do investimento que nações 

estão fazendo em tecnologia, particularmente em áreas que impactam a economia de 

mercado e fomentam o crescimento econômico. Atualmente todo sistema de informação 

existente que funciona com rapidez e confiabilidade é subsidiado por um sistema 

computacional. Nas últimas décadas, em face às muitas expansões e exigências 

associadas à automação de processos existentes e criação e automação de novos e, 

também, considerando o volume de inovações tecnológicas, tanto em hardware quanto 

em software, a área de projeto e desenvolvimento de sistemas computacionais vem 

experimentando uma constante pressão no sentido de responder e se adequar 

rapidamente às exigências de mercado, particularmente no que tange à rapidez com que 

modificações, inserções e adequações são feitas em sistemas que já estão em 

funcionamento. A constante produção de novos computadores e novas versões de 
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sistemas operacionais aliadas à sofisticação que estratégias de marketing estão adotando 

e, também, às exacerbadas competitividades existentes entre empresas voltadas à 

prestação de serviços computacionais tem contribuído para a busca e a adoção de 

metodologias que possam viabilizar a promoção do projeto e desenvolvimento de 

sistemas computacionais (PDSC) de maneira mais rápida e eficiente. As chamadas 

metodologias ágeis foram propostas com o objetivo de flexibilizar as metodologias 

vigentes, i.e., aquelas identificadas como em Cascata (Sommerville, 2015) (Pressman & 

Maxim, 2014), de maneira a torná-las adaptáveis a mudanças que, usualmente, ocorrem 

durante o desenvolvimento de sistemas computacionais. Em ambientes de PDSCs, 

metodologias são caracterizadas por discriminarem em detalhes todas as atividades 

envolvidas no processo e, também, instruírem a maneira como devem ser realizadas. Já 

frameworks são caracterizados pela flexibilidade que oferecem aos PDSCs, uma vez que 

não preconizam como as atividades envolvidas devem ser realizadas.  

Esse artigo aborda os aspectos básicos da metodologia Cascata e da metodologia 

ágil referenciada como framework Scrum (Stellman & Greene, 2013), com o objetivo 

de fornecer um panorama comparativo entre ambas, com foco em vantagens e 

problemas que ambas têm. Com esse objetivo o artigo está organizado em mais quatro 

seções sendo que na Seção 2 são lembradas as principais características da metodologia 

Cascata, na Seção 3 são descritos as principais ideias e conceitos que subsidiam as 

metodologias ágeis para desenvolvimento de sistemas computacionais e, então os 

principais componentes do framework Scrum. Na Seção 4 são brevemente abordados 

variados usos do Scrum em diferentes contextos de dados e analisadas as contribuições 

que tal framework pode apresentar. A Seção 5 finaliza o artigo abordando os objetivos 

do projeto de pesquisa sendo desenvolvido, cujo foco é a proposta de um refinamento 

do Scrum, com vista à sua extensão. Pretende-se que tal extensão seja concretizada com 

a proposta e implementação de uma estratégia baseada no formalismo de grafos. O 

trabalho buscará identificar e avaliar os impactos, alcances, propagações e custos 

computacionais, associados a modificações introduzidas durante o processo de 

desenvolvimento do sistema computacional. Além disso, a seção informa as atividades 

planejadas relativas ao projeto de pesquisa que já foram finalizadas e lista as atividades 

previstas para a sua continuação e finalização. 

2. Metodologia em Cascata para PDSC  

A metodologia em Cascata tem sido utilizada com grande sucesso em PDSC desde a 

publicação de sua proposta (Royce, 1970). Nos últimos anos, entretanto, devido às 

grandes modificações que sistemas computacionais estão sofrendo, a metodologia em 

Cascata (e suas variantes) vem cedendo lugar às metodologias de PDSC caracterizadas 

como ágeis, mas ainda é bastante empregada. Dentre as muitas variáveis que estão 

provocando essa tendência estão a obsolescência de hardware, obsolescência de várias 

linguagens de programação e de muitos ambientes computacionais, bem como aquelas 

associadas à disponibilidade de novas linguagens de programação, pelo avanço e 

ubiquidade que a Internet atingiu e, também, pela expansão do tipo de operacionalidade 

de muitos sistemas computacionais estão disponibilizando. 

Abordada de maneira geral, a metodologia em Cascata focaliza PDSCs de uma 

maneira altamente disciplinada, como uma sequência linear de fases de trabalho, em que 

cada uma delas é iniciada apenas após a anterior ter sido finalizada. A metodologia não 

contempla (ou contempla muito pouco) a participação do usuário final, durante o 

processo de projeto e desenvolvimento do sistema. Essa metodologia funciona mais 

como um conjunto de instruções a serem seguidas pela equipe desenvolvedora, 
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direcionando, organizando e controlando todas as fases e respectivas atividades que 

compõem o processo de projeto e desenvolvimento de sistemas computacionais, como 

mostra a Figura 1. A metodologia em Cascata nomeada PRINCE2 (PRINCE2, 2019) foi 

desenvolvida pelo governo do Reino Unido e ainda é muito bem aceita pelo setor 

público. Com vista a contemplar a tendência voltada para metodologias ágeis, a versão 

PRINCE2 Agile (Richards, 2015) pode ser considerada uma extensão do PRINCE2, 

voltada a contextos ágeis de PDSCs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Esquema geral de uma metodologia em Cascata, descrita por cinco fases. Fonte: 

(Pressman & Maxim, 2014) 

A regra que institui que uma fase só pode começar quando a anterior for 

finalizada pode contribuir para atrasos no cronograma e exigir contínua revisão das 

fases; PDSCs nos mais variados domínios de aplicação dificilmente seguem a rigidez 

sequencial estabelecida pela metodologia em Cascata. A rigidez da finalização de uma 

fase antes do início da seguinte também acaba dificultando o tratamento de muitas 

situações em que a fase de especificação de requisitos tenha tido problemas ou mesmo, 

variáveis importantes ao PDSC não foram consideradas na ocasião e esse fato for 

descoberto apenas quando em fases finais. Metodologias que são desenvolvidas dentro 

de um arcabouço estruturado, como é o caso da tratada nesta seção, buscam avaliar os 

possíveis riscos e produzir um plano de trabalho para o desenvolvimento do sistema 

computacional antes do início de sua implementação. Por meio de um meticuloso 

planejamento, acompanhado de documentação clara e bem formalizada, a metodologia 

busca evitar mudanças significativas no projeto. Considerando o sequenciamento das 

fases, se mudanças forem necessárias, implementá-las provavelmente implicará 

reprogramação e adaptação de código já desenvolvido para acomodá-las e, também, 

repetição da bateria de testes já realizados. A implementação da adaptação ocorrerá em 

fases em que o sistema computacional estará prestes a ser finalizado e tal procedimento 

envolverá alto risco, devido a possíveis efeitos colaterais que tais alterações podem 

provocar em um código fonte que já estava estabilizado. Um aspecto importante de 

metodologias em Cascata é a forte ênfase que atribuem aos processos de documentação 

associados às suas diversas fases. Por um lado tal ênfase pode onerar o processo de 

PDSC tornando-o mais moroso, mas, em contrapartida, uma documentação formalizada, 

segundo um conjunto de regras, e detalhada tanto em texto quanto em comentários 

introduzidos no código fonte é essencial para que futuras manutenções do sistema 

aconteçam de maneira bem mais ágil que aconteceriam, se tal documentação não 

estivesse disponível à equipe. É importante lembrar que sistemas computacionais em 

grandes organizações estão constantemente em manutenção e, portanto, a documentação 

do sistema e do código desenvolvido é vital para que o tempo investido em 

manutenções seja minimizado. Uma documentação bem feita e detalhada, embora 

consuma tempo durante a produção de PDSCs, acaba contribuindo, e muito, para a 

diminuição do tempo envolvido em processos de manutenção de sistemas 
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computacionais e evita, também, que organizações fiquem reféns do grupo 

desenvolvedor do sistema.  

3. Metodologias Ágeis − o Framework Scrum 

A partir do início da década de 90, em um contexto em que a metodologia em Cascata 

predominava com exclusividade (em suas várias versões), novas metodologias para 

projeto e desenvolvimento de software, caracterizadas como metodologias ágeis, 

começaram a ser propostas como uma alternativa à metodologia em Cascata, 

considerada por muitos como extremamente rígida e morosa. O contraponto 

apresentado no framework Scrum com relação ao modelo em Cascata é traduzido na 

proposição de ciclos curtos e recorrentes de trabalho, denominados sprints, conforme 

apresentado em (Schwaber & Sutherland, 2020), sendo que cada sprint contempla todas 

as fases da metodologia em Cascata – especificação, projeto, implementação, validação 

e manutenção – aplicadas a um subconjunto de elementos do escopo do produto. Este 

subconjunto do escopo do produto, endereçado em uma sprint é denominado backlog da 

sprint, enquanto o escopo total do produto endereçado pelo projeto é denominado 

backlog do produto. Dentro do time de execução do projeto existe o papel de dono do 

produto, atribuído ao profissional que deve catalogar os elementos do escopo 

devidamente priorizados no backlog do produto, definindo a ordem em que ele será 

decomposto em sucessivos backlogs de sprint, sendo esta priorização realizada com o 

envolvimento do cliente final, que tem a oportunidade de opinar sobre quais itens são 

mais relevantes e devem ser implementados primeiro, bem como a responsabilidade de 

validar as entregas e prover feedback ao time de projeto, dentro dos 3 pilares do 

framework Scrum – transparência, inspeção e adaptação – apresentados em (Amaral & 

Targa, 2017). O Scrum propõe um time de desenvolvimento auto-organizado, capaz de 

dialogar com o cliente e o dono do produto com relação às entregas do projeto, seu 

escopo e impedimentos técnicos, conforme definido em (PMI, 2017a). Evidencia 

também a diferença entre os modelos na frequência com que o cliente pode acompanhar 

a evolução do projeto e prover feedback aos desenvolvedores, em resposta à rigidez e 

morosidade identificadas na metodologia em Cascata, de acordo com (PMI, 2017b). 

4. Breve Revisão de Trabalhos com Foco no Scrum  

Em várias referências relacionadas às metodologias para PDSC o trabalho descrito 

em (Takeuchi & Nonaka, 1986) é apontado como o primeiro a prospectar 

metodologias ágeis. O trabalho tem foco em ambientes de desenvolvimento de 

produtos e foram escolhidos como casos de estudo a produção de: duas máquinas 

copiadoras (uma Fuji-Xerox e a outra Canon), um carro (Honda), um PC (NEC) e 

duas câmeras (Canon), ou seja, contextos inteiramente voltados à produção de quatro 

produtos diferentes. No trabalho os autores comentam que, na época, empresas 

japonesas e americanas estavam usando métodos de desenvolvimento de produtos 

baseados em uma abordagem holística, similar às técnicas de movimentação utilizadas 

durante um jogo de rugby, em que a bola é passada entre os membros de um time, à 

medida que o time se move no campo como uma unidade. A partir de dados coletados 

em entrevistas com funcionários de vários níveis hierárquicos da organização, chegaram 

à conclusão que as empresas líderes gerenciavam processos de desenvolvimento de 

novos produtos considerando: (1) instabilidade embutida, (2) equipes de projeto auto-

organizadas, (3) fases de desenvolvimento sobrepostas, (4) Multi-aprendizado, (5) 

controle sutil e (6) transferência de aprendizado (do que foi aprendido em um projeto, 

para um próximo). Um dos autores do artigo anterior, em outro artigo intitulado “A 

Organização que Cria Conhecimento” (Nonaka, 1991) comenta que o trabalho descrito 
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aborda estratégias para a criação de conhecimento adequado que possa promover 

inovação, de maneira contínua, incremental e espiral. Várias referências acadêmicas 

sobre PDSCs apontam o texto em (Takeuchi & Nonaka, 1986) como aquele que deu 

origem ao framework Scrum. O estudo descrito em (Silva & Lovato, 2016) investiga 

o uso do Scrum no gerenciamento de projetos de software de uma organização de TI, 

localizada em São Paulo. No estudo foram utilizados dados obtidos em cinco 

entrevistas realizadas com indivíduos da organização, com o objetivo de investigar a 

familiaridade dos entrevistados com o framework Scrum, após cinco anos de uso das 

práticas relacionadas ao framework. Os entrevistados, entretanto, já tinham feito uso 

apenas da metodologia descrita no Guia PMBoK (PMI, 2021) do Project Management 

Institute. Os resultados obtidos reforçam a caracterização do Scrum como um 

framework e não uma metodologia e, também, que as práticas do PMBoK Guide podem 

complementar o Scrum, mesmo que os objetivos sejam distintos. Em (Amaral & Targa, 

2017) inicialmente são apresentados os três pilares do Scrum e descritas suas principais 

cerimônias e práticas. O objetivo do trabalho foi modelar as ações realizadas para a 

projeção internacional de uma artista, por meio de entregas constantes de material 

informativo e da inspeção e adaptação dos ciclos encadeados de trabalho do framework 

Scrum. O trabalho evidenciou a viabilidade de modelagem do processo oferecida pelo 

framework. O estudo em (Lourenço, 2019) investigou a opinião de profissionais 

atuantes ou que já atuaram em PDSCs no âmbito do Exército Brasileiro (EB), com o 

objetivo de identificar práticas do Scrum que poderiam agregar benefícios ao 

gerenciamento de projetos e, também, que fossem passíveis de serem adaptadas à 

metodologia vigente. Para o estudo foram considerados participantes com experiência 

prévia no uso do Scrum ou outra metodologia ágil. O resultado do estudo evidenciou 

sete práticas que mereceriam ser consideradas para incorporação aos procedimentos 

metodológicos já estabelecidos. Um estudo, em (Lima, 2016), mostrou que a equipe, ao 

adotar o framework Scrum, obteve 75% de aumento em seu desempenho. 

5. Estágio Atual da Pesquisa, Próximos Passos e Conclusões 

A pesquisa realizada até o momento investiu no levantamento de literatura 

acadêmica e técnica, subsidiando o processo de revisão bibliográfica detalhada, em 

andamento, sobre metodologias para projeto e desenvolvimento de sistemas 

computacionais, com ênfase em metodologias ágeis e, particularmente, o framework 

Scrum. Também está sendo conduzido um estudo aprofundado de práticas para 

gestão do escopo em projetos de software, bem como de técnicas e estratégias 

relacionadas à análise do impacto das mudanças (inserções ou deleções) durante o 

desenvolvimento do projeto. Pretende-se que o estudo possa subsidiar uma proposta 

de estratégia para o mapeamento dos pontos de atenção, na revisão dos requisitos 

impactados por uma mudança de escopo, considerando principalmente, a constante 

revisão das prioridades no backlog do produto − conceito oriundo das metodologias 

ágeis − considerando os três pilares que sustentam o Scrum: transparência, inspeção 

e adaptação. O projeto tem por objetivo principal investigar o uso da estrutura 

algébrica de grafos e, eventualmente, algoritmos e resultados relacionados à Teoria 

dos Grafos, para representar as relações entre itens do backlog do produto e as 

dependências resultantes das alterações de escopo. O trabalho é ainda incipiente e as 

atividades realizadas foram relativas à condução de um breve levantamento 

bibliográfico, leitura e discussão das principais características de metodologias 

clássicas, ágeis e particularmente do Scrum, e o estudo detalhado de dois algoritmos 

de determinação do menor caminho em grafos. 
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