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Abstract. The pressure to delivery ever faster in software development has 

made companies seeking expertise in agile methodologies to develop their 

projects. However, it is hard for companies to migrate from their current 

methodologies for agile methodologies. This study, still in progress, is an 

exploratory research with the objective of documenting as patterns recurring 

actions in deploying agile, successfully used in many contexts. This article 

aims to address the two first patterns identified. These patterns can serve as a 

guide for companies wishing to deploy agile. 

Resumo. A pressão por entregas cada vez mais rápidas no desenvolvimento de 

software tem feito empresas buscarem conhecimento em metodologias ágeis 

para executarem seus projetos. Porém, existe uma dificuldade das empresas 

em migrarem de suas metodologias atuais para as metodologias ágeis. Este 

estudo, ainda em andamento, trata de uma pesquisa exploratória com objetivo 

principal de documentar, ao molde de padrões, ações recorrentes na 

implantação de ágil, utilizadas com sucesso em diversos contextos. Este artigo 

visa abordar os dois primeiros padrões identificados. Esses padrões podem 

servir como guia para empresas que desejam implantar ágil.  

1. Introdução  

Com um mercado cada vez mais competitivo e exigente, de acordo com [LA, 1999], o 
tempo passou a ser fator crucial para a sobrevivência das empresas. Esta afirmação é 
enfatizada em [DLBF, 2008] ao dizer que a demanda por software cresce e os prazos 
diminuem. Este fato leva as empresas a buscarem novas formas de executar seus 
projetos de software visando entregas mais rápidas e de maior valor para o cliente. 
Pesquisas concluem que tais objetivos têm sido alcançados com a utilização de 
Metodologias Ágeis. 

 Métodos Ágeis (MA) de desenvolvimento de software vêm ganhando crescente 
popularidade desde o início da última década [CG, 2010]. Os MA são regidos pelo 
Manifesto Ágil de Desenvolvimento de Software [MDAS], [CG, 2010]. Segundo Dybå 
(2000) e Nerur et al. (2005) apud [CG, 2010] “estes métodos podem ser vistos como 
uma reação aos métodos tradicionais (também conhecidos como dirigidos por planos) 
que enfatizam o planejamento e a predição para cada problema do desenvolvimento”.  

 No entanto ainda tem muito a se pesquisar ao redor do assunto, como citou Dybå 
e Dingsoyr (2008) apud [CSGF, 2010] apesar dos diversos trabalhos publicados sobre 
métodos ágeis, pouco se sabe sobre como esses métodos são realmente implantados nas 
empresas e que efeitos geram. Ainda são muitas as dificuldades enfrentadas pelas 



  

empresas ao tentarem migrar para MA, podemos citar, por exemplo, a dificuldade na 
mudança de valores [DC, 2010], pessoas resistentes e impasses relacionados a infra-
estrutura como os principais. 

 Dentro deste contexto, está sendo conduzido um estudo com o objetivo de 
identificar e documentar, em forma de padrões, boas práticas para a implantação de MA. 
Para extrair as informações para o estudo, foram aplicadas entrevistas abertas com o 
apoio de questionário semi-estruturado de forma a se obter o máximo de informação 
referente a experiência do entrevistado. Os atributos de seleção dos entrevistados são: 
líderes que implantaram MA em algum projeto de desenvolvimento de software e que 
tenham obtido sucesso nesta implantação.  

 O livro Agile Adoption Patterns [AAP, 2008] aborda padrões referente a maioria 
das práticas mais comuns de ágil. Este estudo se difere do livro por tratar de padrões de 
migração para MA. 

 Este trabalho está organizado da seguinte maneira: na Seção 2 e 3 são 
apresentados os dois primeiros padrões identificados, de uma série de padrões que ainda 
serão identificados e por fim, na Seção 4 estão as referências bibliográficas que foram 
utilizadas para elaboração deste texto.  

2. DERRUBE AS BARREIRAS 

 
Figura 1 - Queda do muro de Berlim 

Equipes ágeis têm a necessidade de se comunicarem constantemente. Para que estas 
necessidades sejam plenamente atendidas é necessário derrubar as barreiras que 
interferem na comunicação.  Essas barreiras podem ser facilmente encontradas em 
ambientes de trabalho mais tradicionais, sendo as mais comuns as divisórias de mesas 
de trabalho e a distância entre os membros do mesmo time.  

 Costumeiramente as divisórias são altas, mas mesmo as baixas interferem na 
comunicação, visto que esta não se dá apenas por meio da voz e sim também por outros 
meios e fatores tais como os gestos, contexto do ambiente e outros. Imagine-se tentando 
mostrar ao seu colega de trabalho algo no seu monitor com uma divisória muito grande 
entre vocês! Dependendo de como é a divisória, seu colega só poderá ver o que você 
deseja mostrar após se mover do local e de alguma forma se ajustar para ver seu 
monitor.  



  

 Outro ponto é o relacionamento interpessoal. É muito mais natural você tornar-
se colega do seu vizinho de mesa no trabalho do que da pessoa do outro lado da sala, 
mais difícil ainda tornar-se colega daquele que nem na mesma sala se encontra. Há 
empresas onde os integrantes de um time encontram-se trabalhando distantes uns dos 
outros. Este detalhe muitas vezes não recebe a devida importância, e acarreta em uma 
série de problemas que poderiam ser resolvidos se simplesmente colocássemos os 
integrantes do time próximos. 

 A barreira da distância é mais encontrada em times maiores que o usual em 
times ágeis – no SCRUM, por exemplo, um time deve ter de 5 a 9 integrantes [MC]. 
Normalmente, nestes times acontece de haver várias fileiras que acomodam certo 
número de pessoas, pois não cabem todos em apenas uma fileira. Desta forma, criamos 
uma distância muito maior entre alguns integrantes do time, por exemplo, entre o 
integrante da primeira fileira e o da última. Este problema pode tornar-se um fator 
motivador para a criação de subgrupos dentro do time. 

  O primeiro valor do Manifesto Ágil diz “Indivíduos e interações mais que 
processos e ferramentas” [MDAS]. Este padrão busca colaborar para a disseminação 
deste valor dentro do time uma vez que, a comunicação face-a-face será mais usada do 
que a textual. 

 No dia-a-dia de trabalho é comum pessoas que estão próximas se 
cumprimentarem, trocarem brincadeiras, saírem para almoçar juntas, falarem sobre suas 
tarefas no trabalho e demais itens do cotidiano. Estas pequenas situações comumente 
geram entre estas pessoas alguns sentimentos tais como: respeito, compromisso, 
cooperação, amizade, dentre outros. Estes sentimentos são característicos de times ágeis 
e a ausência deles pode resultar nos seguintes problemas:  

• Mau entendimento, pois pela distância, a troca de informações entre as pessoas 
passa a ser muito mais textual, tais como e-mails e bilhetes, do que face-a-face. 
Ao se comunicar apenas por textos, perdem-se ricas informações que são 
passadas por gestos, tom de voz, posicionamento corporal e outras possíveis 
apenas na comunicação face-a-face mais frequentes em pessoas que estão 
fisicamente próximas; 

• Desperdício de tempo para se fazer entender para a outra pessoa e entender o que 
a outra pessoa quis dizer, pois o que costuma ocorrer são infinitas trocas de e-
mail até que se conclua o assunto que muitas vezes poderia ser feito com menos 
tempo usando uma comunicação face-a-face;  

• Baixa integração e foco do time em um objetivo comum, pois as informações 
pertinentes ao projeto são retidas em emails que nem sempre são remetidos a 
todos os integrantes; 

• As pessoas interagem menos entre si, não criando vínculos, comprometimento, 
empatia, dentre outras características que são encontradas em times ágeis. 

2.1. Problema 

Como manter o time focado no trabalho e melhorar a integração, comunicação e 
interação entre os membros? 



  

2.2. Forças 

A seguir listam-se os fatores que influenciam de alguma forma o problema relativo ao 
padrão: 

• A informação precisa ser irradiada e por isso é importante que os integrantes 
estejam fisicamente juntos. Ao conversarem, a informação poderá ser ouvida 
pelos demais integrantes e utilizadas, se necessário, em prol do projeto;  

• O ambiente de trabalho pode se tornar menos formal ao se retirar as divisórias;  

• Pessoas mais comunicativas costumam se sentir mais a vontade sem as 
divisórias; 

• Algumas pessoas podem sentir-se desconfortáveis sem as divisórias por diversos 
motivos, dentre eles podemos citar a preferência pela existência da delimitação 
de seu espaço físico ou um sentimento de privacidade que pode ser 
proporcionado pelas divisórias;  

• A falta de divisória implicitamente impulsiona a comunicação entre os 
integrantes do time; 

2.3. Solução 

Derrube as Barreiras propõe que toda a equipe fique fisicamente em um mesmo 
ambiente de forma a facilitar o acesso uns aos outros promovendo que os membros 
interajam entre si e se comuniquem mais por meio da fala e gestos. 

• Alguns casos foram resolvidos retirando as divisórias das mesas de trabalho e 
com alguns ajustes, criou-se uma mesa comprida apoiada na parede.  

• Pode-se também trocar as atuais mesas de trabalho individuais por uma grande 
mesa de forma a acomodar mais de uma pessoa.  

• No caso de grandes times, o recomendado é trocar as mesas de trabalho 
individuais pelas bordas de uma grande mesa, de forma que os integrantes 
consigam se acomodar tal como em uma grande mesa de jantar. 

• Para melhorar a comunicação defina uma identidade ao grupo [DC, 2010]. No 
caso de times de projetos, a identidade do grupo pode originar do próprio nome 
do projeto. Ao se definir esta identidade, os integrantes se sentirão parte de um 
esforço comum; 

• Para uma equipe mais focada é importante que sempre Envolva Todos [DC, 
2010] nos assuntos pertinentes ao projeto; 

• Conforme citado por um representante da empresa Locaweb em nossa entrevista, 
a empresa mudou de escritório para um mais espaçoso e as mesas foram 
adaptadas para facilitar o pareamento1 com dois teclados e dois mouses.  

                                                 
1 Pareamento significa Programação em Par, do inglês Pair Programming, trata-se uma prática da 
metodologia eXtreme Programming (XP). 



  

 A Figura 2 apresenta como são dispostos os integrantes de um dos times no 
Yahoo!. Note que os monitores são grandes, as mesas não contêm divisórias e o 
ambiente é informal. 

 
Figura 2 - Disposição física de integrantes de um time do Yahoo! 

 Na Figura 3 a seguir, uma equipe maior, que utiliza uma grande mesa para se 
posicionar. A única barreira entre uma pessoa e outra são seus equipamentos de 
trabalho, tal como computadores, monitores, mouses e teclados. Nota-se também a 
informalidade e a liberdade dos integrantes para se comunicarem e utilizarem o 
ambiente de forma criativa. 

 



  

 

Figura 3 - Disposição física de integrantes de um time da Jera 

2.4. Aplicabilidade 

A aplicabilidade apresenta em quais contextos o padrão pode ser usado de forma a obter 
os resultados documentados. A seguir listamos quais os contextos mais indicados para 
este padrão. 

• Empresas novas, pois podem abordar esta forma de dispor os times fisicamente 
desde seu nascimento; 

• Empresas que tenham times onde seus integrantes estão espalhados em locais 
distintos; 

• Times que precisam melhorar a integração, foco, produtividade e/ou 
comprometimento; 

• Empresas que tenham grandes times dispostos em diversas fileiras diferentes, 
resultando em alguns integrantes bem distantes uns dos outros; 

• Times em geral, que precisam melhorar a comunicação; 

• Times que contenham muitos subgrupos e que estes estejam causando problemas 
ao projeto. 



  

2.5. Consequências 

As consequências tratam do que se espera depois de aplicado o padrão. A seguir 
listamos as consequências deste padrão e indicamos o que consideramos positivo (+) ou 
negativo (-). 

• (+) O time pode torna-se mais focado devido ao assunto do projeto ser 
conhecido por todos, logo, brincadeiras e comentários podem passar a surgir 
com base no assunto do projeto;  

• (+) Impulsiona a aprendizagem dentre os integrantes, visto que todos a todo o 
momento podem trocar informações, cada qual de sua especialidade no projeto 
tais como testes, desenvolvimento, regras de negócio e arquitetura com outros 
integrantes do time;  

• (+) Os integrantes se focam na entrega do produto e não apenas na conclusão das 
tarefas. Apesar de a responsabilidade de cada integrante estar em concluir sua 
tarefa, o objetivo está em entregar o produto; 

• (+) O time sente-se mais livre para propor soluções criativas e não convencionais 
para os problemas relacionados ou não ao projeto; 

• (+) As informações são implicitamente irradiadas para todos do time que 
estiverem ouvindo ao invés de serem retidas e direcionadas, permitindo que 
todos tenham acesso as informações do projeto; 

• (+) Aumenta a produtividade e o comprometimento com o objetivo em comum. 

• (+) Gera mais colaboração, interação, respeito, empatia e comprometimento 
entres os integrantes do time; 

• (+) Torna-se mais fácil a resolução de dúvidas; 

• (+) Disseminação das informações do projeto entre os integrantes do time. 
Quando um grupo de pessoas está envolvido, a ideia se alastra pela corporação 
com muito mais eficácia. [DC, 2010]; 

• (+) A equipe se torna mais criativa, o que resulta em idéias inovadoras e 
soluções não convencionais aos problemas cotidianos; 

• (+) As pessoas se comunicam mais e com maior facilidade; 

• (+) O ambiente tende a se tornar menos formal; 

• (-) Pode deixar o ambiente mais barulhento. Como as pessoas têm mais 
liberdade para falarem umas com as outras por vezes não tão próximas, tende a 
aumentar em alguns momentos, o volume da voz. 

• (-) Podem ocorrer mais conversas do que o necessário ao projeto, o que por 
vezes incomodam algumas pessoas;  

• (-) O time pode torna-se mais disperso devido a intimidade gerada por 
compartilharem tarefas de trabalho, espaço físico e conversas relacionadas ou 
não ao projeto. 



  

2.6. Usos Conhecidos 

Conforme a Figura 2, no Yahoo as mesas de trabalho não possuem divisórias, de forma 
que as pessoas possam se comunicar mais facilmente. Toda a equipe do projeto está 
disposta em um mesmo ambiente e próximos uns aos outros não havendo integrantes de 
outras equipes entre eles e a maior parte da informação que circula por perto está 
relacionada ao projeto. 

 Na empresa Locaweb estas mudanças foram feitas conforme surgiam as 
necessidades. Uma destas necessidades foi a adaptação física para utilizar programação 
pareada: “Fizemos eles mudarem as mesas que as pessoas trabalhavam para poder fazer 
pareamento, isso é fundamental, fundamental!”. 

 Na empresa Web Goal, foram retiradas as divisórias das baias e apoiadas as 
mesas, agora sem as divisórias, na parede, de forma a construir uma grande bancada. 

2.7. Padrões Relacionados 

Para facilitar a aplicação do padrão Derrube as Barreiras pode-se usar os padrões 
Envolva Todos (Involve Everyone). Para mantermos e enfatizarmos as consequências 
pode-se usar os padrões Identidade ao Grupo (Group Identity), Brinquedinhos 

(Token) e ComPARtilhe [DC, 2010]. 

 Para auxiliar no fomento da comunicação por voz e gestos, pode-se usar também 
o padrão Grupo de Estudos [DC, 2010]. 

3. ESCREVA NA PAREDE 

 

Figura 4 – Menino escrevendo na parede 

As informações de um projeto são muitas e, é importante gerenciá-las, pois o controle é 
uma das atividades mais importantes no gerenciamento de projetos [ACNF, 2009]. Para 
isso, a forma tradicional de gerenciamento de projetos costuma utilizar documentos e 
softwares de gestão onde uma pessoa, denominada como líder do projeto, tem a 
responsabilidade de mantê-los atualizados.  



  

 A experiência no desenvolvimento de software nos tem mostrado que as 
mudanças de requisitos e escopo é a única certeza. Os requisitos nunca param de mudar 
[KSJS, 2010]. Isso torna a atualização destas informações muito trabalhosas de serem 
feitas por uma única pessoa que, ainda tem sob sua responsabilidade, muitas outras 
tarefas. A conseqüência disso são documentos e software desatualizados e informações 
que não refletem o real estado do projeto. 

 Devemos citar ainda que, os relatórios emitidos aos interessados no projeto se 
baseiam nestes softwares e documentos. Isso resulta em uma desinformação 
generalizada sobre o real estado do projeto, visto que tais fontes podem estar em 
desacordo com a realidade.  

 Dentre os principais problemas deste modelo de gestão das informações do 
projeto, podemos citar:  

• Informação centralizada e direcionada a um público específico, ou seja, não 
disponível a todos os integrantes do projeto, resultando em um time 
desinformado e com conhecimento heterogêneo; 

• Ser pouco inspecionada, pois seu acesso não é fácil e rápido, visto necessita de 
uma ação explicita para que possa ser visualizada; 

• As falhas são mascaradas pelas informações contidas nas ferramentas [PPF, 
2011], resultando em distorções que podem não ser percebidas a tempo para se 
tomar uma ação; 

• Despender muito tempo para conseguir visualizar as informações necessárias 
para acompanhamento do projeto e ainda e conforme citado em [AB, 1996], 
quanto mais importante for determinada informação para as necessidades da 
empresa, e quanto mais rápido for o acesso a ela, tanto mais essa empresa poderá 
atingir os seus objetivos.  

• Por limitações físicas de monitores, pode não ser possível visualizar de uma só 
vez, todas as informações que se deseja ver, tendo que alternar entre as janelas 
abertas; 

• Desinteresse dos integrantes do time sobre o andamento do projeto visto que 
cada um tem conhecimento apenas de suas atividades. 

3.1. Problema 

Como gerenciar informações do projeto de forma que fiquem visíveis e fáceis de 
modificar por todos os membros da equipe? 

3.2. Forças 

A seguir lista-se os fatores que influenciam de algum a forma o problema relativo ao 
padrão:  

• Sistemas que armazenam informações de projetos muitas vezes ficam 
desatualizados por falta de inserção dos dados por parte da equipe; 

• Quando é necessário acessar arquivos ou páginas para visualizar o andamento, 
isso necessita de uma ação explícita dos membros do time; 



  

• Em reuniões, principalmente as curtas, pode ser difícil exibir informações de 
sistemas para visualização de todos; 

• As informações precisam ser constantemente inspecionadas e para que isso 
ocorra as pessoas precisam visualizá-las sempre. Quando as informações estão 
centralizadas, essa visualização não ocorre; 

• Informações centralizadas possibilitam maior controle sobre as mesmas visto 
que normalmente, neste contexto, apenas uma pessoa é responsável pelas 
atualizações, porém refletem apenas um único ponto de vista; 

• A informação armazenada eletronicamente possibilita o acesso remoto; 

3.3. Solução 

Escreva na Parede propõe que toda a informação do projeto fique exposta visualmente 
no ambiente de trabalho e que possa ser criada ou atualizada por qualquer integrante do 
time refletindo o estado real do projeto, e ainda que possa ser visualizada por todos os 
interessados de forma rápida e fácil.  

 Abaixo seguem algumas soluções adotadas por times que utilizaram MA para a 
gestão da informação do projeto: 

• Mostre os problemas e eles serão solucionados mais rapidamente! Para reduzir o 
número de bug’s

2 do projeto, foi criado um quadro onde cada postit representava 
um bug. Todos sempre souberam que existiam alguns bug’s, mas ao criar o 
quadro, o impacto de ver tantos postit’s foi tão grande que, os integrantes 
perceberam a gravidade da junção daqueles problemas na saúde do projeto como 
um todo. Desta forma, o time se organizou para eliminar todos os postit’s, agora 
com o objetivo de manter o quadro o mais vazio possível;  

• Monitore o trabalho constantemente sem invadir o espaço dos outros! Para 
manter os testes unitários saudáveis, e assim o software como um todo, no 
Yahoo!, foi colocado o software de integração contínua exposto numa grande 
televisão de muitas polegadas, onde, quando alguém invalidava um teste, 
imediatamente este monitor apresentava um item em vermelho e o nome do 
usuário que fez a publicação do código que o invalidou. Esta pessoa ao ver que 
havia invalidado o teste, imediatamente o corrigia e assim prosseguiam com o 
trabalho sabendo que o código continuava íntegro e válido. Com as informações 
expostas, a validação constante ocorre sobre qualquer informação do projeto que 
esteja disponível visualmente; 

• Reserve espaços para a criatividade e discussões da equipe! Em times ágeis, os 
próprios integrantes discutem e definem o que será utilizado no projeto em 
relação a arquitetura, tecnologia dentre outras decisões corriqueiras que surgem 
em projetos de TI. Para a informação desenvolvida na discussão não se perder, 

                                                 
2 Defeito (em inglês: bug) é um erro no funcionamento comum de um software, também chamado de falha 
na lógica programacional de um programa de computador, e pode causar discrepâncias no objetivo, ou 
impossibilidade de realização, de uma ação na utilização de um programa de computador ou apenas uma 
trava no sistema [BUGWIKI]. 



  

são utilizados quadros branco. Estes quadros servem para escrever e desenhar as 
ideias que surgirem nestas discussões. Ao se concluir uma arquitetura, por 
exemplo, a mesma é deixada no quadro, pois em caso de dúvidas, é só recorrer a 
ele e se necessário, evoluir a ideia a partir dali. Abaixo segue um exemplo de um 
quadro com o desenho de uma arquitetura definida pela equipe. 

 
Figura 5 – Quadro expondo arquitetura de sistema 

• Visualize o progresso das tarefas! Para visualizar e controlar o andamento de um 
grupo de tarefas ao longo de todo o fluxo pelo qual elas devem passar é comum 
que times ágeis utilizem um Quadro de Kanban3. Este quadro costuma ser 
composto de três colunas, são elas: Não Iniciado, Iniciado e Pronto. Cada coluna 
representa o estado atual da atividade. Os três estados citados são apenas um 
exemplo, de forma que, a única restrição que o Kanban prescreve é que o fluxo 
de trabalho deve ser visual, e que o WIP4 deve ser limitado [HKSM, 2009].  

Há versões muito mais complexas deste quadro. A complexidade ou não do 
quadro depende da maturidade em MA e das necessidades da equipe. “O 
objetivo é criar um bom fluxo através do sistema e minimizar o lead time

5... 
Comece simples e adicione mais colunas conforme o necessário” [HKSM, 
2009]. 

                                                 
3 Metodologia de produção que utiliza controles visuais (cartões) como sinalizadores de estoque ou status 
de uma determinada etapa do processo [LMAK, 2009]. 
4 Work In Progress (Trabalho em Processo) são os itens que estão dentro dos limites do processo, foram 
iniciados, mas não foram concluídos [CLTUS, 2010]. 
5 Tempo necessário para um produto percorrer todas as etapas de um processo, do início ao fim [CLTUS, 
2010]. 



  

   

 

 

Figura 6 – Quadro de Kanban de um time do Yahoo! 

• Há certos tipos de tintas que permitem que a própria parede seja utilizada, a 
Figura 7 apresenta um exemplo desta utilização: 

 

 



  

Figura 7 – Ambiente Informativo com tinta para parede 

3.4. Aplicabilidade 

A aplicabilidade apresenta em quais contextos o padrão pode ser usado de forma a obter 
os resultados documentados. A seguir listamos quais os contextos mais indicados para 
este padrão. 

• Em equipes inclinadas a utilizar os MA e que entendam a importância de se 
colocar as informações na parede. Quando a equipe não entende a importância 
deste padrão, dificilmente as informações expostas estarão atualizadas, pois sem 
entender, as pessoas não se motivam a atualizar a informação; 

• Times desmotivados pois o fato de se tornar responsável pela informação 
exposta gera o sentimento de parte e responsabilidade pelo o que está sendo 
exposto, de forma a todos quererem apresentar a informação mais correta 
possível; 

• Empresas novas, pois podem abordar esta forma de trabalhar desde o início da 
empresa, e tornar parte da cultura da empresa; 

• Em times onde seus integrantes estão fisicamente próximos (para saber como 
unir os integrantes fisicamente veja o padrão Derrube as Barreiras). 

3.5. Consequências 

As � conseqüências tratam do que se espera depois de aplicado o padrão. A seguir 
listamos as � conseqüências deste padrão e indicamos o que consideramos neutro (N), 
positivo (+) ou negativo (-). 

• (+) Evita longas explicações sobre o andamento do projeto, visto que as 
informações do que devia ser feito, do que está em andamento e do que foi 
concluído estão expostas; 

• (+) O time se torna mais motivado e comprometido com os resultados, pois as 
informações expostas são criadas a partir da colaboração de cada integrante; 

• (+) Gera mais colaboração e críticas construtivas entre os integrantes do time, 
pois a todo o momento todos estão monitorando o andamento do projeto; 

• (+) Os problemas tem seu impacto reduzido, pois são identificados mais 
rapidamente; 

•  (+) O andamento das atividades, desenho da arquitetura e todas as demais 
informações referentes ao projeto são visualizados e afirmados constantemente 
por todos da equipe. Isso é importante, pois se um dos integrantes identificar 
algo com o que discorda, tal como um item que está indicado em andamento 
com ele na verdade já foi concluído, ele mesmo poderá atualizar esta informação 
e imediatamente o andamento do projeto se mostrará como um todo melhor. 

• (+) As informações ficam expostas visualmente possibilitando acesso igual a 
todos; 



  

• (+) Os integrantes se tornam mais motivados ao perceberem que sua participação 
individual, ao atualizar alguma informação no quadro, ou propor alguma nova 
arquitetura ou � d� ia, influência diretamente nos resultados e imagem do time 
como um todo; 

• (+) Propicia um ambiente mais colaborativo e consequentemente mais criativo, 
característica importante em times ágeis; 

• (+) As � d� ia�  são mais facilmente assimiladas pois estão sempre expostas e 
desta forma são constantemente visualizadas; 

• (+) Os impactos ao projeto são reduzidos, pois com as informações na parede os 
problemas são identificados mais previamente do que se as informações fossem 
retidas eletronicamente. Isso ocorre porque todos estão sempre observando e 
validando as informações do projeto, mesmo que não tenham esta intenção; 

• (N) O ambiente tende a se tornar menos formal; 

• (-) O movimento no ambiente de trabalho pode aumentar, devido as atualizações 
serem feitas, as � d� ia�  desenhadas e demais situações que levam as pessoas a 
se locomoverem para exercitar este padrão. Algumas pessoas podem se 
incomodar com o aumento do movimento no ambiente; 

• (-) Para algumas pessoas que não conhecem esta forma de trabalho e apenas 
� d� i de longe pode passar uma impressão errada pela maior movimentação; 

• (-) Algumas pessoas não gostam de se locomover para atualizar as informações 
quando necessário; 

• (-) A confidencialidade das informações é reduzida devido a sua exposição 
visual. 

3.6. Usos Conhecidos 

Este padrão pode ser utilizado em diversos níveis de intensidade, sendo que quanto 
maior for a intensidade, maior também será a intensidade das conseqüências e 
resultados. 

 Conforme podemos ver na figura 6, o Quadro de Kanban do Yahoo! possui 
muito mais informações do que as 3 colunas citadas no 4º item da Seção Solução deste 
documento. Isso ocorreu, pois este time já passou por diversas iterações e com o tempo 
e experiência foram percebendo-se necessidades de criar novas colunas, isso se traduz 
na maturidade em MA da equipe.  Equipes menos experiente em MA começam 
utilizando um quadro mais simples como, por exemplo, as 3 colunas citadas no 4º item 
da Seção Solução, e conforme aumenta o conhecimento sobre a metodologia, sua 
experiência e surgem as necessidades do projeto, vão sendo feitas adaptações até que 
por fim, o quadro se torne complexo. 

 Na empresa WebGoal, as práticas ágeis foram usadas desde o início. Conforme 
podemos ver na Figura 8, as informações são expostas em quadros com divisões 
também diferentes das 3 colunas mencionadas. Há também no ambiente, quadros 
brancos para que o time possa usar quando achar necessário discutir e demonstrar 
alguma ideia. 



  

 

Figura 8 – Exposição da informação no ambiente de trabalho da WebGoal 

 Na entrevista com o representante do Yahoo! ele nos conta que era utilizado um 
servidor que monitorava os builds e quando alguém invalidava um teste, esta pessoa 
recebia um e-mail. No entanto, haviam pessoas que olhavam o e-mail uma vez por 
semana pois estavam muito concentradas em suas tarefas, e isso era normal na equipe. 
Então o teste era invalidado e ficava assim por muito tempo. Por fim em um dado 
momento, resolveram trocar os e-mails por um monitor que mostrasse quantos e quais 
testes estavam invalidados.  

 A partir desta troca, quando alguém invalidava um teste, imediatamente já se 
ouviam os integrantes falando que havia um teste invalidado para que quem o invalidou, 
o corrigisse o mais rápido possível, de forma a não acumular como aconteceu antes 
quando a informação estava retida. “Você entra na sala hoje você sabe exatamente o 
estados dos builds, a saúde do projeto” disse o representando do Yahoo!. 

3.7. Padrões Relacionados 

Para utilizar o padrão Escreva na Parede é importante já ter aplicado o Derrube as 

Barreiras com sucesso, pois para expor a informação para todos, os efeitos não serão os 
mesmos se a equipe não estiver fisicamente junta. 
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