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RESUMO 
 

O desenvolvimento de um software depende de conhecimento técnico para a sua codificação, 

mas também de rotinas de trabalho bem definidas que conduzam o projeto e a equipe. A 

engenharia de software é a área de estudo que contempla os processos para o 

desenvolvimento de software, e a faz por meio de modelos de processo e de metodologias. As 

primeiras metodologias criadas seguiam um modelo de processo chamado clássico, que com 

fases sequenciais, propunham muitos processos de controle e ocasionava aumento do esforço 

para o uso. No cenário atual, as empresas buscam agilidade para o desenvolvimento, e por 

isso preferem metodologias sintéticas e eficientes. Novas metodologias, chamadas ágeis, de 

ciclo de vida incremental, passaram a ser amplamente utilizadas. Elas, no entanto, não 

conseguem ser adotadas por departamentos públicos ou por empresas que participam de 

concorrências, já que não contemplam o escopo do software no início do projeto. O objetivo 

deste estudo é propor uma nova metodologia de viés compacto que siga o modelo clássico e 

permita o aumento da eficiência da produção do software em micro empresas. Para a criação 

da metodologia foi realizado levantamento bibliográfico dos principais procedimentos usados 

no desenvolvimento de software e então atribuído valores para eles, entre um e dez, conforme 

a presença das características desejadas na nova metodologia, que são: [1] aplicabilidade a 

qualquer projeto; [2] aplicabilidade a qualquer tamanho de equipe; [3] ser independente de 

ferramenta; [4] ser de fácil implantação; [5] exigir baixo esforço de uso, e; [6] proporcionar 

aumento na eficiência da produção. Os procedimentos com as notas mais elevadas integraram 

a metodologia. Também foi elaborado um manual de aplicação da metodologia para ajudar as 

empresas a terem êxito na implantação sem a necessidade de ajuda especializada. A 

metodologia e manual foram testados em duas empresas e ambas tiveram aumento da 

eficiência reduzindo o custo estimado da produção em 11%. O aumento foi ainda maior 

quando considerado que o desempenho de outros projetos recentes sem o uso da metodologia 

extrapolaram em mais de 30% os esforços estimados. Por meio de questionário foram obtidas 

informações sobre a implantação de cada um dos dez procedimentos da metodologia e os 

resultados mostraram que as duas empresas optaram por continuar com mais de 70% dos 

processos em projetos futuros. 

 

Palavras-chave: Engenharia de software. Metodologia de desenvolvimento. Aumento da 

eficiência. Micro empresas. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The development of software depends on technical knowledge for its codification, but also of 

work routines well-defined to lead the project and the team. Software engineering is the study 

area that covers the processes for developing software, and does it by process models and 

methodologies. The first methodologies created followed a process model called classic, 

which with sequential phases, proposed many process control and occasioned increased effort 

to use. In the current scenario, companies seek agility for development, and therefore prefer 

synthetic and efficient methodologies. New methodologies, called agiles, of incremental 

lifecycle, became widely used. They, however, cannot be adopted by government departments 

or by companies participating of tenders, because the software does not include all the scope 

since early in the project. The aim of this study is to propose a new compact bias 

methodology, which follow the classical model and allow increasing software production 

efficiency in micro enterprises. To create the methodology was performed literature review of 

the main procedures used to develop software, and then, assigned values to them, between one 

and ten, as the presence of the desired features in the new methodology, which are: [1] 

applicable to any project; [2] applicability to any team size; [3] be independent tool; [4] be 

easy to deploy; [5] require low effort to use, and; [6] provides an increase in production 

efficiency. Procedures with the highest marks were integrated to the methodology. Also was 

designed an applying manual to help businesses succeed in deployment without the need for 

expert help. The methodology and manual were tested in two companies and both have 

increased efficiency by reducing the estimated cost of production by 11%. The increase was 

even greater when considering that the performance of other recent designs without the use of 

have extrapolated methodology in more than 30% of the estimated efforts. Through a 

questionnaire was obtained information of implementation of each of the ten procedures of 

the methodology and the results showed that the two companies choose to continue with more 

than 70% of procedures in future projects. 

 

Keywords: Software engineering. Development Methodology. Efficiency Increase. Micro 

Enterprise. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 VISÃO GERAL SOBRE A PRODUÇÃO DE UM SOFTWARE 
 

A produção de um software é algo complexo e como em qualquer outra área de 

produção o produto obrigatoriamente passa por diferentes fases até a sua conclusão. No caso 

de um software algumas fases, também chamadas de atividades, são intuitivas e são no 

mínimo quatro: a compreensão da necessidade, a codificação em si, os testes (ou validação) e 

a implantação. Estas fases podem ser realizadas sem a aplicação de nenhum controle sobre os 

processos – como na situação de um engenheiro ou programador amador desenvolvendo um 

software para uso próprio – mas podem ser refinadamente controladas e aperfeiçoadas, como 

é comum nas empresas do ramo de produção de software. 

No entanto, com o uso desenfreado de computadores em muitas áreas da sociedade e 

a demanda por softwares mais complexos que ajudem, cada vez mais, a todos os setores da 

economia, forçou-se o aumento da quantidade e velocidade da produção dos softwares e isso 

implicou em alterações negativas de controle, diminuindo a qualidade. Com isso foi criada 

uma nova área de estudos chamada Engenharia de Software, que é dedicada à produção de 

software desde a fase de especificação até a manutenção, quando o software já está em uso 

(SOMMERVILLE, 2011). No entanto, não são todas as empresas de software que utilizam os 

métodos e formas propostas por esta engenharia e, com isso, relutam por conta própria em 

obterem sucesso em seus negócios. 

 

1.2 A FALTA DE CONTROLE DOS PROCESSOS NO CENÁRIO NACIONAL 

 

Um caminho que contribui para qualquer empresa se tornar mais competitiva em seu 

nicho de mercado é investir no aumento da eficiência da produção. No setor de produção de 

software, o aumento de eficiência pode ser conquistado por meio de diversos fatores, sendo 

um dos principais a utilização de uma metodologia de trabalho. Infelizmente, um estudo do 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, 2001) aponta que, no Brasil, principalmente micro 

e pequenas empresas possuem seus processos de software informais e na dependência da 

competência dos funcionários. O fator de falta de controle somado a grande fatia do mercado 

representado pelas micro e pequenas empresas de software, que no Brasil são 43,8% e 49,6% 



15 

 

 

 

do mercado respectivamente (ABES, 2014), gera curiosidade de se entender porque as atuais 

propostas de metodologias não são praticadas pela maior parte dessas empresas. 

Segundo Weber (2005), grande parte das empresas sabem da importância de terem 

processos bem definidos, no entanto não os conseguem pôr em prática por falta de 

conhecimento ou recursos. Outro fator que pode pesar na aceitação de uma metodologia de 

desenvolvimento de software em empresas, principalmente nas menores, é a de que a 

implantação é trabalhosa e/ou cara e, no momento, a empresa ainda não tem maturidade ou 

capital para investir. Pode também existir o errôneo pensamento de que a empresa se tornaria 

engessada e burocrática se adquirir uma metodologia. 

Com a demanda crescente de softwares e com o cenário apresentado, virou tendência 

que as empresas busquem por metodologias de fácil implantação que não aumentem 

significativamente suas rotinas de trabalho. Com isso, novas metodologias de 

desenvolvimento de software chamadas de métodos Ágeis tiveram ótima aceitação e a cada 

dia ganham mais espaço entre as empresas do ramo. No entanto, é relevante que os métodos 

Ágeis propõem a produção de softwares por meio de abordagem incremental de funções e são 

evitados por empresas que trabalham com vendas por encomenda, com escopo e valores 

totalmente definidos antes do início da produção. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Nesse contexto apresentado, a criação de uma metodologia compacta de abordagem 

linear de fases poderia contribuir para a melhoria da eficiência da produção de software em 

micro empresas que não exercem controle formal dos processos e que necessitam da definição 

completa do escopo no início do projeto. Esta nova metodologia deve ser de fácil aceitação e 

implantação e ter aspecto compacto, não propondo mudanças de processos inalcançáveis. 

 

1.4 PUBLICAÇÕES RESULTANTES 

 

Este estudo resultou na produção e submissão de um artigo à revista Engenharia de 

Software Magazine, apresentando a Metodologia Compacta e, por meio de um estudo de caso, 

exemplificando uma implantação completa em um projeto de desenvolvimento de um 

software do tipo e-commerce. 
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1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O trabalho está estruturado em oito partes. A primeira é a definição dos objetivos, que 

se encontra no capítulo 2.  No capítulo 3 e 4 estão o referencial teórico e o estado da arte. No 

capítulo 5 é explicado o método do trabalho e nos capítulos 6 e 7 são apresentadas a 

Metodologia Compacta e o Manual de Implantação respectivamente. No capítulo 8 são 

discutidos os resultados e no capítulo 9 as conclusões e possíveis evoluções do trabalho. 
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2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este estudo teve por objetivo propor e validar uma nova metodologia de produção de 

software de viés compacta, que auxiliada por um manual de aplicação, permita que, 

principalmente micro empresas de software, possam melhorar seus procedimentos de trabalho 

e aumentar a eficiência de produção. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos incluíram: 

 Definir práticas que melhorem a eficiência da produção de software em micro 

empresas, por meio de ajustes nos procedimentos de trabalho de todas as fases do 

ciclo de vida das produções; 

 Testar e mensurar a eficiência da metodologia por meio de um ou mais estudos de 

casos, e validar pontos positivos e negativos de cada prática integrante por meio de 

questionário, aplicados aos gestores das empresas participantes dos estudos de caso; 

 Elaborar manual de implantação das práticas definidas; 

 Avaliar a aplicação do manual em campo, também pela aplicação de questionário 

direcionado aos gestores e usuários do manual. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 CONCEITO DE MODELOS DE PROCESSOS, METODOLOGIAS E 

MODELOS DE MATURIDADE 

 

A engenharia de software é a área de estudo que cobre qualquer aspecto da produção 

de software. Independente do tipo ou finalidade do software, essa engenharia aponta soluções 

de trabalho, e a faz por meio de diferentes modelos de processos e metodologias e com uma 

ferramenta auxiliar de qualidade chamada modelos de maturidade, que avaliam e quantificam 

o uso correto de processos conforme suas documentações.  

 

3.1.1 Conceito de Modelo de Processo 

 

Um modelo de processo tem, por definição, ser o conceito abstrato que representa um 

processo, mas que não gera orientações específicas sobre ele (TOMHAVE, 2005). Pressman 

(2011) complementa que o modelo de processo é um conjunto de atividades que orientam as 

metodologias a seguirem em um plano de trabalho, mas que fica a encargo das metodologias 

determinarem em detalhes as ações e tarefas a serem realizadas. 

A respeito da importância e representação de um modelo de processo na construção de 

um software são esperados os seguintes benefícios, segundo Acuña (2000, apud WEBER, 

2005, p. 34): 

1. Compreender melhor o processo como um todo e assim melhorá-lo; 

2. Disseminar o processo a todos os envolvidos;  

3. Ser instrumento para auxiliar no gerenciamento dos projetos;  

4. Melhorar a compreensão dos papéis que cada um executa dentro do processo;  

5. Melhorar a documentação dos produtos gerados durante o desenvolvimento do 

software;  

6. Coletar informações do processo para que o mesmo seja analisado e melhorado; 

 

A principal função obtida e esperada de um modelo de processo são as instruções de 

etapas pelas quais o software passa desde a sua concepção até a sua entrega ao cliente, 

chamadas de fases. Uma fase consiste de uma parte do trabalho que possui atividades e tarefas 

especificas que conduzem para uma maior produtividade do todo (ZAHRAN, 1998).  
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3.1.2 Conceito de Metodologia de Desenvolvimento de Software 

 

Tomhave (2005 apud FILHO, 2010, p. 56) define uma metodologia como sendo “um 

construto orientado que define práticas, procedimentos e regras para a aplicação ou execução 

de tarefa ou função”. Em outra definição, Paulk (1993) diz que uma metodologia “é uma 

coleção de métodos, procedimentos e padrões que definem uma síntese integrada de várias 

abordagens de engenharia para o desenvolvimento de software”. Em uma visão simplificada 

dessas definições, uma metodologia propõe em detalhes procedimentos a serem utilizados 

para a construção de um software. 

 

 

Figura 1 – Processo de Software 

Fonte: adaptado de PRESSMAN, 2011 

 

Na Figura 1 está ilustra a definição de Pressman, na qual o modelo de processo 

engloba uma ou mais metodologias, que por sua vez definem as atividades a serem realizadas. 

Existem inúmeras metodologias de desenvolvimento de software no mercado e isso 

ocorre principalmente pelo fato de raramente uma metodologia atender integralmente todas as 

características de desenvolvimento de uma organização (WEBER, 2005). Também é comum 

encontrar empresas que adotam mais de uma metodologia simultânea em um único projeto de 

software pela melhor adaptação de uma determinada fase de cada metodologia em relação aos 

processos existentes na empresa (WEBER, 2005). 

Um fator importante é que a área de engenharia de software apresenta várias 

metodologias de desenvolvimento, mas as mesmas são sempre definidas de acordo com o 

paradigma de desenvolvimento que a organização utiliza: geralmente a estruturada ou 
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orientada a objetos. A principal diferença desses dois paradigmas é que o primeiro é baseado 

em processos enquanto que o segundo é baseado entidades. O trabalho de Heidrich [s.d.] 

descreve em detalhes as diferenças dos dois paradigmas. 

 

3.1.3 Conceito de Modelo de Maturidade de Processo 

 

O termo modelo de Maturidade de Processo é muito usado junto à engenharia de 

software e muitas vezes confundido com metodologia. Para evitar esta confusão é importante 

conhecer o seu conceito.  

Os modelos de maturidade de processos servem para “orientar as empresas a definirem 

um plano de melhoria da qualidade e produtividade” (MAGNO et al., 2011). A maturidade de 

uma empresa em Engenharia de Software, ainda conforme Magno et al. (2011) “serve para 

medir a capacidade técnica, gerencial e a competência que essa organização possui para o 

desenvolvimento de softwares”. Pela definição de Silva e Oliveira (1999), “conforme as 

empresas de software vão evoluindo, seus processos se tornam melhores, mais bem definidos 

e são implementados mais consistentemente em toda a organização”. Embora os modelos de 

maturidade sejam diferentes das metodologias, eles auxiliam as metodologias serem aplicadas 

com maior efetividade. 

 

3.2 PRINCIPAIS MODELOS DE PROCESSOS 

 

As metodologias são baseadas nos modelos de processos e, por isso, herdam 

características importantes, como por exemplo, a definição de fases e o fluxo de evolução. 

Como o foco principal deste estudo são as metodologias, é importante conhecer, mesmo que 

em nível superficial, os principais modelos de processos e as características propostas por 

cada um. A seguir, estão descritos os principais modelos de processos usados no mercado. 

Junto deles também está apresentada a norma ISO/IEC 12207, que teve importante 

contribuição na evolução dos modelos de processo e que é bastante utilizada no mercado nos 

tempos atuais. 
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3.2.1 Modelo Clássico ou Cascata 

 

O modelo de ciclo de vida Clássico foi o primeiro a ser utilizado na engenharia de 

software foi proposto por Royce (1970). Conforme apresentado na Figura 2, ele é constituído 

por cinco fases que são executadas de forma encadeada e que tem representação gráfica 

semelhante à de uma cascata, nome pelo qual também é conhecido.  

 

 

Figura 2 – Modelo de Processo Clássico 

Fonte: SOMMERVILLE, 2011 

 

O modelo de ciclo de vida Clássico – apesar de ser pouco flexível e de depender que 

todas as fases sejam concluídas antes do software ser entregue ao cliente – ainda é bastante 

usado no mercado. 

 

3.2.2 Modelo Espiral 

 

Conforme afirma Bona (2002), “o modelo espiral é uma forma elaborada do modelo 

cascata, introduzido por Barry Boehm em um artigo publicado na IEEE Computer em 1988”. 

Este modelo de processo evolucionário é baseado em uma sequência de fases incrementais do 

software (CANTOR, 1998).  

O modelo espiral define quatro atividades que estão apresentadas na Figura 3:  
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Figura 3 – Modelo de Processo Espiral 

Fonte: PAULA FILHO, 2003 

 

As quatro atividades são: 

1. Ativação: define os requisitos funcionais e não funcionais do que será desenvolvido como: 

funcionalidades, desempenho, etc; 

2. Análise: validação dos requisitos, avaliação de riscos e análise das alternativas para 

implementação; 

3. Desenvolvimento: codificação e integração;  

4. Operação e próxima iteração: entrega ao cliente e obtenção de resultados.  

No modelo espiral cada iteração ao redor da espiral indica que uma meta do projeto foi 

terminada ou uma evolução significativa foi entregue e isso se repete até a conclusão do 

software (SCHNEIDER, 1996). Também é relevante saber que neste modelo cada ciclo 

ocorre de modo sequencial sem permitir fases paralelas (CANTOR, 1998).  

 

3.2.3 Modelo Iterativo  

 

No modelo iterativo, as atividades são distribuídas em quatro fases: concepção, 

elaboração, construção e transição (CANTOR, 1998). Neste modelo, o término de cada fase 

não é determinado pela execução completa das suas atividades, permitindo que o projeto 

possa avançar mesmo havendo alguma pendência que possa ser resolvida ao longo das demais 

fases.  
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O modelo iterativo é um modelo emergente, flexível e modular que se preocupa em 

como as pessoas trabalham (CANTOR, 1998). Estas características estão presentes em grande 

parte das metodologias atuais, que focam nos aspectos práticos do desenvolvimento. 

 

 

Figura 4 – Modelo de Processo Iterativo 

Fonte: adaptado de ORTIZ, [s.d.] 

 

3.2.4 Modelo Incremental 

 

O modelo incremental propõe a implementação inicial do software, seguido da sua 

demonstração aos usuários. A evolução do software ocorre por meio de várias versões, onde, 

em cada uma delas são adicionados novos recursos, fazendo com que de forma incremental o 

sistema fique completo e adequado ao solicitado. No modelo incremental, as atividades de 

especificação, desenvolvimento e validação são intercaladas a cada incremento. 

Segundo Sommerville (2011) o desenvolvimento incremental é a abordagem mais 

comum para o desenvolvimento de sistemas de aplicativos atualmente, e é constituída das 

pelas fases mostradas na Figura 5. O modelo Incremental está em grande evidência no 

mercado de software. 
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Figura 5 – Modelo de Processo Incremental 

Fonte: SOMMERVILLE, 2011 

 

3.2.5 Norma ISO/IEC 12207 

 

Com a evolução da engenharia de software e com a criação de muitos modelos de 

processo concorrentes para a produção de software, em 1995 foi publicado um modelo básico 

de referência para os demais modelos, a ISO/IEC 12207. Este padrão internacional, que foi 

atualizado em 2001, tem por objetivo permitir que cada organização defina qual modelo 

utilizar, mas que ainda assim exista um linguajar comum entre os adquirentes, fornecedores, 

desenvolvedores e qualquer envolvido com desenvolvimento de software independente do 

método, técnica ou modelo adotado. Segundo Maciel (2011), o uso da ISO/IEC 12207 é a 

garantia de que todo um ciclo de vida de desenvolvimento de software seja devidamente 

realizado. Nela as normas estão agrupadas em sete modelos de processo, que contemplam: 

1. Processos de Acordos; 

2. Processos de Habilitação de Projeto Organizacional; 

3. Processos de Projetos; 

4. Processos Técnicos; 

5. Processos de Desenvolvimento de Software; 

6. Processos de Suporte a Software; 

7. Processos de Reutilização de Software. 

Dentre os sete modelos, o que interessa a este estudo é o item 5. Processo de 

Desenvolvimento de Software. Nele estão contidas as sete fases que representam um ciclo de 

vida completo de desenvolvimento de software. As fases são: 

1. Processo de implementação; 

2. Análise dos requisitos; 
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3. Projeto da arquitetura; 

4. Projeto detalhado; 

5. Construção ou Desenvolvimento; 

6. Integração; 

7. Testes de qualificação. 

 

3.3 PRINCIPAIS METODOLOGIAS 

 

Conhecidas as principais linhas de modelos de processos de desenvolvimento de 

software, a seguir estão apresentadas as principais metodologias de desenvolvimento de 

software, que são o fundamento básico para o entendimento do estudo proposto. Quanto 

maior o conhecimento sobre as metodologias de produção, mais rica será a análise para 

definir uma que seja a mais apropriada para o ambiente do projeto proposto. 

 

3.3.1 Métodos Clássicos 
 

3.3.1.1 Cleanroom 

 

 O Cleanroom é uma metodologia de desenvolvimento de software que apoia a 

inspeção rigorosa da produção por meio da aplicação de métodos formais. O seu objetivo é 

expedir softwares perfeitos e livre de erros (PROWELL et al., 1999). O seu nome foi 

derivado das unidades de fabricação de semicondutores, em que os defeitos são evitados com 

a ajuda de em uma atmosfera limpa. No uso dessa metodologia são necessárias três equipes 

de software (PROWELL et al., 1999): 

 Equipe de Especificação – responsável pelo desenvolvimento das especificações; 

 Equipe de desenvolvimento – responsável pelo desenvolvimento e verificação do 

software; 

 Equipe de certificação – responsável pela criação do conjunto de testes estatísticos que 

certificam o sistema; 

 Nessa metodologia a inspeção rigorosa do programa é uma parte fundamental do 

processo e para utilizar o Cleanroom são necessárias pessoas habilidosas e comprometidas. 

Para seu uso são sugeridas cinco estratégias (PROWELL et al., 1999): 
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1. Especificação formal – Um modelo de estado e transição é usado para especificar as 

respostas do sistema baseado nos estímulos dos usuários; 

2. Desenvolvimento particionado – O software é particionado para receber validações 

separadas; 

3. Programação Estruturada – objetiva transformar as especificações definidas para criar o 

código de programa; 

4. Verificação estática – O software é verificado estaticamente, por meio de inspeções 

rigorosas;  

5. Testes estáticos – Cada integração é testada individualmente.  

 

3.3.1.2 Vital 

 

 A metodologia Vital é baseada na metodologia “KADS - Knowledge Acquisition and 

Documentation Structuring” (Estrutura de Aquisição de Conhecimento e Documentação), que 

orienta a gestão da complexidade de um sistema por meio de conhecimento (SHADBOLT, 

1993). A metodologia VITAL está centrada nos produtos do processo, além de outros três 

componentes, que são: uma metodologia de engenharia de conhecimento, um modelo de ciclo 

de vida e a uma configuração do ciclo de vida (SHADBOLT, 1993). O modelo de ciclo de 

vida é a peça central e serve para controlar o projeto, reforçar a comunicação entre os 

participantes e dar assistência ao planejamento e suporte à documentação.  

 Na metodologia Vital o modelo de ciclo de vida usado é a Cascata, a qual dá suporte à 

entrega dos produtos de processo por meio de um “workbench”, que é um ambiente integrado 

de software feito para suportar as atividades, modelos e linguagens definidas para a criação do 

sistema. 

 As fases desta metodologia são divididas da seguinte forma (SHADBOLT, 1993): 

1. Especificação de requisitos: um documento é gerado para representar o comportamento 

esperado pelo sistema; 

2. Construção do modelo conceitual: primeiro é definido o tipo de tarefa a ser feita e então 

criada uma estrutura para controlar fluxo de dados e adquirir conhecimento de domínio; 

3. Identificação de tarefa: esta fase é realizada com modelos de diretivas generalizadas; 

4. Construção dos modelos de projeto: nesta fase são construídos os modelos de projeto 

funcional e técnico; 
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5. Implementação: nesta fase é obtido o código executável do sistema, baseado no 

conhecimento adquirido. 

 

3.3.1.3 Praxis 

 

 O Praxis é uma metodologia para desenvolvimento de software criada pelo professor 

da Wilson de Pádua Paula Filho, da UFMG. Ela agrupa técnicas de desenvolvimento de 

software muito relevantes e é recomendada para os desenvolvimentos que duram entre seis 

meses e um ano (PAULA FILHO, 2015). O Praxis é orientado a objetos e baseado em 

referências de grande prolixidade e possui importantes paradigmas da Engenharia de Software 

como a orientada a objetos e o processo unificado (PAULA FILHO, 2015). 

 

3.3.2 Métodos Ágeis 

 

A criação da engenharia de software surgiu a partir da necessidade de controles 

refinados na produção de software para que estes atingissem ou mantivessem um bom grau de 

qualidade. Para isso, os modelos iniciais propunham o detalhamento da necessidade do 

cliente, por meio das fases de levantamento da análise dos requisitos e da construção de um 

projeto técnico completo de modo a garantir o total entendimento da necessidade antes da 

implementação. De fato essa abordagem planejada é a ideal para sistemas grandes, complexos 

ou que possuem equipes alocadas em locais fisicamente separados. No entanto, passou-se a 

observar que com ela se gastava tanto tempo na fase de projeto como na de desenvolvimento 

e que esse cenário não é mais desejado em sistemas corporativos de pequeno e médio porte, 

onde a mudança das necessidades é frequente e acelerada. 

Os métodos ágeis surgiram propondo que a equipe de desenvolvimento foque no 

software em si, e que baseado no modelo incremental, realize entregas parciais em pequenos 

períodos de tempo de modo que o cliente possa corrigir ou propor novos requisitos de forma 

acelerada. 

Com várias vertentes ágeis surgindo em 2001, renomados desenvolvedores, autores e 

consultores de software se reuniram e assinaram o Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de 

Software, que em sua essência valoriza (BECK et al., 2001): 

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

2. Software em funcionamento mais que documentação abrangente 
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3. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos 

4. Responder a mudanças mais que seguir um plano 

 

Pressman (2011) aponta os seguintes métodos ágeis como os mais utilizados no 

mercado do setor: 

1. Extreme Programming (XP); 

2. Desenvolvimento de software adaptativo (Adaptive Software Development, ASD); 

3. Scrum; 

4. Métodos de desenvolvimento de sistemas dinâmicos (Dynamic Systems Development 

Method, DSDM); 

5. Crystal; 

6. Desenvolvimento dirigido a Funcionalidades (Feature Drive Development, FDD); 

7. Desenvolvimento de software enxuto (Lean Software Development, LSD); 

8. Modelagem ágil (Agile Modeling, AM); 

9. Processo unificado ágil (Agile Unified Process, AUP); 

 

3.3.2.1 Scrum 

 

O Scrum é focado em pessoas e tem como objetivo definir um processo para projeto e 

desenvolvimento de software orientado a objeto, indicado para ambientes em que requisitos 

mudam constantemente. O Scrum tem ênfase no gerenciamento do projeto e reúne 

monitoramento com obtenção de “feedback” por meio de reuniões rápidas e diárias, que 

permitem identificar e corrigir deficiências com rapidez (UDO E KOPPENSTEINER, 2003). 

Segundo SCHWABER (2004, apud MARÇAL et al., 2011, p.3) "o Scrum assume a 

premissa de que o desenvolvimento de software é muito complexo e imprevisível para ser 

planejado totalmente inicialmente. Ao invés disso, deve-se usar controle do processo empírico 

para garantir a visibilidade, inspeção e adaptação". 

A metodologia Scrum é constituída de papéis, artefatos e um fluxo de trabalho. Os 

papeis principais são (SANCHEZ, 2007): 

Equipe: é a responsável pela produção das soluções são geralmente formadas por um 

grupo de 5 a 9 pessoas e que trabalha de forma auto gerenciada; 

Product Owner: é o responsável pela visão de negócios é ele quem define e prioriza 

o artefato Product Backlog. Geralmente esse papel é desempenhado pelo cliente; 

Scrum Master: é uma mistura de gerente, facilitador e mediador. Seu papel é 

remover obstáculos e assegurar que as práticas do Scrum estão sendo executadas 

com eficiência. 

 

https://dojofloripa.wordpress.com/


29 

 

 

 

Os artefatos são (SCHWABER, 2004): 

Product Backlog: contém uma lista de itens priorizados que incluem os requisitos do 

sistema que está sendo desenvolvido no projeto. O Product Owner é o responsável 

pelos conteúdos e priorização do Product Backlog que é usado no plano de projeto 

apenas como uma estimativa inicial dos requisitos. O Product Backlog nunca está 

completo e evolui de acordo com a evolução do produto e do ambiente ao qual está 

inserido; 

Sprint Backlog: corresponde a lista de tarefas que o time do projeto define para 

desenvolver no sprint baseado em requisitos selecionados do Product Backlog. 

Apenas o time pode mudar o Sprint Backlog que representa o planejamento real do 

time para a sprint; 

Incrementos de Funcionalidade: Representa o que o time deve entregar a cada sprint. 

Os incrementos de funcionalidade consistem de códigos testados, bem estruturados e 

bem escritos que são executáveis e estão acompanhados da documentação necessária 

para a sua operação. 

  

Com o Scrum, o fluxo de trabalho inicia com uma visão geral do produto que será 

desenvolvido, na qual deve conter a lista de características, premissas e restrições definidas 

pelo cliente. Em seguida, um “Product Backlog” é criado com a lista de todos os requisitos, 

que são priorizados e divididos em várias entregas. O trabalho é realizado em iterações 

chamadas de “sprints”, o qual se inicia com uma reunião planejamento (SCHWABER, 2004). 

Durante uma “sprints”, que pode durar até alguns dias, diariamente são realizadas 

pequenas reuniões para acompanhar o progresso do projeto e para agendar outras reuniões. 

Nessas reuniões diárias são feitos questionamentos sobre (MARÇAL et al., 2011):  

1. O que foi feito no projeto desde a última reunião 

2. O que irá ser feito até a próxima reunião  

3. Existem impedimentos?  

No final da “sprint” é realizada uma reunião de revisão para conhecer os resultados 

alcançados. Neste momento as funcionalidades são inspecionadas e adaptações podem ser 

realizadas no projeto. 

Sinteticamente o Scrum é uma metodologia de desenvolvimento extremamente ágil 

que é focada no trabalho em equipes que são auto gerenciadas e têm a participação ativa do 

cliente. 

 

3.3.2.2 XP – Extreme Programming 

 

A metodologia XP foi criada quando Kent Beck buscava caminhos que melhorassem o 

desenvolvimento de software. Em 1996, Beck iniciou um projeto na Daimler Chrysler usando 
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seus novos conceitos de desenvolvimento de software, definiu a metodologia XP (WEELS, 

2002).  

De acordo com Beck (2000), a metodologia XP se diferencia das outras metodologias 

por: 

 Apresentar feedback (retornos) contínuos e concretos em ciclos curtos;  

 Abordar planejamento incremental, apresentando rapidamente um plano global 

que evolui durante o ciclo de vida do projeto;  

 Ter habilidade flexível de programar implementação de funcionalidade, 

respondendo as mudanças das regras de negócio;  

 Confiar nos testes automatizados escritos pelos programadores e clientes para 

monitorar o progresso do desenvolvimento, permitindo a evolução do sistema e 

detectando problemas antecipadamente; 

 Acreditar na comunicação oral e na colaboração dos programadores; 

 Confiar no processo de evolução do projeto, que dura tanto quanto o sistema;  

 Acreditar nas práticas que trabalham tanto com as aptidões em curto prazo dos 

programadores, quanto os interesses em longo prazo do projeto. 

 

Segundo Beck (2006), “o XP segue um conjunto de valores, princípios e regras 

básicas que visam alcançar eficiência e efetividade no processo de desenvolvimento de 

software”. Os valores são quatro: comunicação, simplicidade, “feedback” e coragem. Ainda 

segundo o autor, “nestes valores, estão fundamentados alguns princípios básicos: “feedback” 

rápido, simplicidade assumida, mudanças incrementais, compreensão às mudanças e 

qualidade do trabalho”. A partir destes princípios, foram definidas as doze práticas básicas 

que são adotadas pelo XP (BECK, 2006): 

1. Jogo de Planejamento: determina com velocidade o escopo das próximas versões 

combinando as prioridades do negócio e as estimativas técnicas. Como prática, 

estrutura o plano e atualiza o plano.  

2. Pequenas versões: o time coloca agilmente um sistema simples em produção e o 

atualiza em ciclos bastante curtos. 

3. Metáforas: guiam o desenvolvimento e a comunicação com o cliente utilizando 

um sistema de nomes e uma descrição para o sistema.  

4. Projeto simples: o sistema precisar ser projetado o mais simples possível, mas 

satisfazendo os requisitos.  

5. Teste: os times focam na validação do software durante todo o ciclo. Os 

programadores escrevem por primeiro os testes e então realizam o 

desenvolvimento que deve atender os requisitos dos testes propostos. Os clientes 

também escrevem testes para validar se os requisitos estão atendidos.  

6. Refactoring: os times procuram aperfeiçoar o projeto durante todo o 

desenvolvimento mantendo a clareza do projeto sem ambiguidades, com alta 

comunicação, simples e completo.  

7. Programação em pares: Todo código fonte é feito em duplas, com dois 

programadores trabalhando juntos no mesmo computador. 

8. Propriedade coletiva: todo o código pertence ao time, então, qualquer um pode 

alterar qualquer parte do código a qualquer momento.  

9. Integração contínua: integra e constrói o sistema de software várias vezes no dia. 

A todo o momento, uma pequena tarefa é completada. 

10. Semana de 40 horas: como regra não se deve trabalhar mais que quarenta horas 

na semana, já que programadores exaustos cometem mais erros.  

11. Cliente dedicado: os times têm o cliente real disponível todo o tempo para 

determinar requisitos, definir prioridades e responder dúvidas. 
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12. Código padrão: Todos os programadores escrevem o código da mesma forma, de 

acordo com regras que asseguram a clareza e a comunicação do código. 

 

Em resumo, o XP é uma metodologia orientada por princípios e práticas. O projeto 

deve ser ágil, incremental e aperfeiçoado com “refactoring”.  

 

3.3.2.3 TDD – “Test Driven Development” 

 

No estudo de 2011 da “Readership Survey” das principais metodologias de 

desenvolvimento de software usadas pela comunidade JAVA, o TDD é apontado como uma 

das metodologias mais usadas na atualidade, porém ela é, na verdade, uma prática de 

desenvolvimento de software.  

O Desenvolvimento Guiado por Testes (“Test-Driven Development”, TDD) é uma 

prática também popularizada por Kent Beck (2002) e o seu foco é dar “feedback” e qualidade 

a um projeto. Esta prática foi muito aceita pelos adeptos da metodologia XP (até mesmo por 

ambas teriam sido criadas pelo mesmo autor), e por isso logo veio a se incorporar a ela. No 

entanto, há também muitas empresas que fazem o uso dessa prática isolada do XP e por isso 

alguns a chamam de metodologia. 

Segundo Aniche (2012), “o TDD se baseia na repetição de um pequeno ciclo de 

atividades, onde primeiramente o desenvolvedor escreve um teste que falha e em seguida o 

faz passar, desenvolvendo assim a funcionalidade desejada”. Este procedimento de 

desenvolvimento baseado em testes é terminado com a revisão do código buscando qualquer 

duplicação de dados ou código extra para limpeza (ANICHE, 2012).  

 

3.3.3 RUP – “Rational Unified Process” 

 

O “Rational Unified Process” (RUP) é uma metodologia baseada em um modelo de 

processo híbrido que reúne características do modelo clássico e do incremental, mas que 

também se apoia na prototipação de software e no uso de “Unified Modeling Language” 

(UML) para a especificação e a documentação de artefatos. A UML é uma linguagem visual 

utilizada para modelar softwares, e que, segundo Guedes (2009), “se consagrou como a 

linguagem padrão de modelagem visual adotada pela engenharia de software”. 

O modelo RUP fornece uma abordagem disciplinada para atribuir tarefas e 

responsabilidades em um projeto e conforme RUP (2002) “objetiva garantir a produção de 
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software com alta qualidade de modo que atenda às necessidades de seus usuários finais 

dentro de um cronograma e orçamento previsíveis”. 

Diferentemente de outras metodologias, o RUP apresenta duas visões diferentes para o 

processo de produção de software (KROLL E KRUTCHEN, 2003): a primeira é uma 

perspectiva dinâmica, que diz respeito às fases do modelo ao longo do tempo, as quais: 

concepção, elaboração, construção e transição. Já a segunda perspectiva é estática, e mostra as 

atividades realizadas no processo. Essas atividades são:  

 Modelagem de negócios 

 Requisitos 

 Análise e design 

 Implementação 

 Teste 

 Implantação 

 Gerência de configurações e mudança 

 Gerenciamento de projeto 

 Ambiente 

Na Figura 6 é mostrada a relação das duas perspectivas. O eixo horizontal representa 

perspectiva dinâmica de fases (tempo), enquanto que o eixo vertical representa o aspecto 

estático de atividades. 

  

Figura 6 – Fases das Iterações no RUP 

Fonte: ANDRADE, 2013 
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3.4 PRINCIPAIS MODELOS DE MATURIDADE DE PROCESSOS 

 

Por forte relação entre modelos de maturidades e metodologias, e também por conta da 

frequentemente confusão entre elas, foi contemplada no estudo uma breve descrição dos 

principais modelos de maturidade. Segundo Rabechini Junior (2005), existem pelo menos 30 

modelos de maturidade e deles, cinco são os mais usados: 

 

3.4.1 PMMM – “Project Management Maturity Model” 
 

Concebido pelo “Center for Business Practices”, o PMMM leva em consideração nove 

áreas da gestão de projetos: escopo, integração, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, 

comunicações, risco e aquisição. Para Rabechini Junior (2005), “a avaliação do grau de 

maturidade é baseada em cinco níveis: processos iniciais, processos e padrões estruturados, 

padrões organizacionais e institucionalização do gerenciamento de projeto, gerenciado, 

otimizado”. 

 

3.4.2 OPM3 – “Organizational Project Management Maturity Model” 
 

Este é um modelo concebido pelo PMI (“Project Management Institute”) que é 

composto por três fundamentos: conhecimento, avaliação e aperfeiçoamento. Segundo Faria e 

Neves ([s.d.]), neste modelo o nível de maturidade de uma empresa é obtido “por uma 

avaliação contendo mais de cem questões baseada em quatro dimensões: estágio de melhoria 

dos processos, domínios, progressão das capacitações incrementais”. 

 

3.4.3 KPMMM – “Kerzner Project Management Maturity Model” 
 

Desenvolvido por Kerzner (2003) e alinhado ao PMI, o KPMMM é composto por 

cinco níveis de maturidade: linguagem comum, processo comum, metodologia única, 

benchmarking e melhoria contínua. Nele, os processos são avaliados por um questionário com 

183 questões (FARIA e NEVES, [s.d.]). 
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3.4.4 CMMI – “Capability Maturity Model Integration” 
 

O CMMI é um dos modelos em maior evidência e em expansão na área de software. 

Ele foi criado pelo SEI (“Software Engineering Institute”) e é dividido em cinco níveis: 

inicial, gerenciado, definido, quantitativamente gerenciado e otimizado. Estes níveis são 

divididos em áreas de processo e estas são divididas em conjuntos de metas especificas e 

metas genéricas (SEI, 2006).  

 

3.4.5 MMGP – Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos 
 

O MMGP foi criado em 2002 e permite dois tipos de avaliações: setorial e corporativa. 

Por meio de uma avaliação com 40 questões é encontrado o nível de maturidade, que pode 

ser: inicial, conhecido, padronizado, gerenciado e otimizado (PRADO, 2008).  

 

3.4.6 Modelo MPS.BR 
 

Além dos cinco modelos de maturidade apresentados nos itens anteriores, o modelo 

MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro) é um modelo de maturidade com 

grande importância no Brasil. Desenhado de forma similar ao modelo CMMI, é baseado e 

compatível com a ISO/IEC 12207. Ele foi criado para atender, principalmente, as 

necessidades das micro e pequenas empresas do Brasil, proporcionando grande 

reconhecimento e dando a opção de certificação com custo muito reduzido em relação aos 

demais modelos, principalmente o CMMI (SOFTEX, 2007). 

 

 

3.5 PRINCIPAIS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE SOFTWARE 
 

Independente de metodologia e com o propósito de gerar a base para a criação da 

Metodologia Compacta e do Manual de Procedimentos para Aumento da Eficiência é 

fundamental conhecer os principais procedimentos de trabalho praticados no mercado para a 

criação de software.  

Com o propósito organizacional os procedimentos estão apresentados agrupados por 

fases, usando por base o Modelo Clássico de fase pela semelhança delas com as intuitivas de 

qualquer projeto que não seguem o processo formal de produção. 
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3.5.1 Levantamento e Definição de Requisitos 

 

O levantamento e a definição de requisitos é a primeira fase do ciclo de vida de um 

software (ou de uma fase de um desenvolvimento ágil), e nela está incumbida a tarefa de 

identificar o propósito do sistema de descobrir, refinadamente, quais são as funções 

necessárias.  

O levantamento e definição de requisitos podem ser subdivididos em diversas áreas de 

estudo. Aqui, é dividido em duas, sendo a elicitação a área relacionada com a coleta das 

informações e a validação (apresentada por alguns autores como gerência) a área que retorna 

o estudo pronto para o cliente ou “stakeholders” confirmar se a necessidade exposta está de 

acordo com a documentação criada. Caso aprovada, o ciclo de vida da produção do software 

avança para a próxima etapa, que é a de projeto, ou em caso contrário retorna-se ao processo 

de elicitação para realizar correções e/ou complementos. Os “stakeholders” são todos os 

indivíduos ou organizações que estão ativamente envolvidos ou interessados nos resultados 

do projeto (PMI, 2012). 

 

3.5.1.1 Elicitação de Requisitos 

 

A elicitação é a fase onde se busca obter o maior número possível de informações, 

para definir o propósito do novo software, e descobrir detalhadamente quais serão as suas 

funcionalidades. Para Wiegers e Beatty (2013), a elicitação representa todas as atividades de 

descoberta dos requisitos, como: entrevistas, “workshops”, análise de documentos, entre 

outros. Segundo estes autores essa fase busca: 

1. Identificar as expectativas dos usuários e interessados; 

2. Compreender as tarefas, metas e objetivos do negócio;  

3. Conhecer o ambiente em que o novo produto vai ser utilizado; 

4. Trabalhar com pessoas com óticas diferentes do sistema, para entender suas necessidades 

específicas e expectativas de qualidade. 

Conforme o Guia para o Corpo de Conhecimento de Análise de Negócios (“Business 

Analyst Body of Knowledge” – Guia BABoK, 2011) e o livro Requisitos de Software 

(“Software Engineering” – Microsoft, 2013), que é umas das principais referências do 
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mercado, existem oito técnicas, em comum, que são fortemente recomendadas para o 

descobrimento dos requisitos: 

 Entrevistas – entrevistas com as partes interessadas e usuários são fundamentais para a 

criação de um software. Sem entender os objetivos e expectativas dos usuários é 

improvável satisfazê-los. Esta técnica também é recomendada pelo Guia SWEBoK (2013) 

e por Sommerville (2011), que inclusive aponta a entrevista como a principal forma de 

descobrimento de requisitos ainda que o analista atuante fique exposto a duas possíveis 

falhas nesta técnica:  

1) Especialistas usam terminologias e jargões específicos para um domínio que 

dificultam o entendimento por um analista de sistemas leigo na área da atuação do 

software; 

2) O conhecimento do domínio é tão familiar pelos “stakeholders” que eles têm 

dificuldades de explicá-los por acreditarem que alguns termos ou processos são muito 

elementares e estão compreendidos dentro do óbvio. 

 “Brainstorming” – é usado para obter o máximo de ideias possíveis de um determinado 

assunto a partir de um grupo de pessoas. É geralmente usado para identificar soluções de 

problemas e esclarecer detalhes. Esta técnica deve ser priorizada quando se precisam obter 

detalhes muito pequenos do projeto. 

 Grupo de foco – é uma reunião de pessoas que são representantes dos usuários ou clientes. 

Nesse tipo de reunião pode ser recolhidas informações sobre necessidades, oportunidades, 

problemas, ou refinar requisitos. Esta forma de pesquisa é diferente do brainstorming por 

ser um processo gerenciado com participantes específicos. Ao mesmo tempo em que ela 

foge do risco de ter senso comum, ela diminui o campo de opiniões em que se buscaria 

um denominador comum. 

 “Workshops” – também conhecido como oficinas, podem ser muito eficazes para reunir 

requisitos. Mais estruturado que uma sessão de “brainstorming”, as partes envolvidas 

colaboram para documentar os requisitos. A oficina é mais eficaz com a presença de dois 

analistas, onde um atua como facilitador de assuntos e o outro como documentador. 

 Observação – ao observar os usuários em seus ambientes de trabalho, um analista pode 

identificar um fluxo de processo, procedimentos errados e oportunidades de melhoria. A 

observação pode ser passiva ou ativa (fazendo perguntas junto da observação). No 

entanto, o Guia SWEBoK alerta que esta técnica pode ser relativamente cara, embora 
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talvez a única a obter informações ocultas em processos sutis que dificilmente seriam 

descritas ou lembradas pelos usuários participantes de outras técnicas. 

 Análise de Documentação – a revisão da documentação de um sistema existente pode 

ajudar na criação do novo sistema, bem como ajudar na análise de possíveis lacunas da 

delimitação da migração e um ponto de partida para a documentação dos requisitos. 

 Engenharia Reversa – Quando um projeto de migração não tem rica documentação do 

sistema existente, a engenharia reversa por intermédio do uso do sistema a ser substituído 

ajuda a identificar o que o sistema faz clareando o ponto inicial do novo.  

 Pesquisa – ao coletar informações de muitas pessoas, restrições orçamentárias ou de 

tempo e conflitos de agenda prejudicam o levantamento dos requisitos e propiciam uma 

pesquisa ou questionário. A pesquisa pode ter questões que forem os usuários a selecionar 

as escolhas ("concordo totalmente”, “concordo parcialmente”, etc.), ou ter perguntas 

abertas permitindo respostas de forma livre. 

 

3.5.1.2 Validação dos Requisitos 

 

Tão importante quanto identificar as necessidades do usuário é validar junto a ele se o 

documento de requisitos está correto e completo. A validação de requisitos evita que erros 

sejam identificados em fases finais do projeto gerando alto custo para o reparo. 

As principais formas de validação são (SOMMERVILLE, 2011): 

 Revisões de requisitos – os requisitos são analisados sistematicamente por uma 

equipe de revisores que verifica erros e inconsistências; 

 Prototipação – um modelo executável do sistema é demonstrado para os usuários 

finais e eles podem experimentar o modelo para verificar se atende às suas reais 

necessidades. 

 Geração de casos de testes – os requisitos devem ser testáveis. Se os testes forem 

concebidos como parte do processo de validação, isso frequentemente revela 

problemas. Se é difícil de projetar um teste, normalmente significa que os 

requisitos serão difíceis de serem implementados e devem ser reconsiderados. 

 

3.5.2 Projeto e Arquitetura de Sistema 

 

A fase de projeto e arquitetura do sistema é o elo entre o fim da coleta dos requisitos e 

a implementação do software. De forma similar a da construção de uma casa, onde um 

projetista calcula e define os elementos de fundação, edificação e acabamento tornando viável 

a construção, um projeto de software descreve como ele será decomposto e organizado em 



38 

 

 

 

componentes e os detalha individualmente (Guia SWEBoK, 2013). Em uma abordagem 

bastante simplista, a fase de requisitos define o que fazer enquanto que a fase de projeto e 

arquitetura define como fazer (GARCIA, 2013). 

Bass et al. (2003) identifica alguns objetivos da fase de arquitetura de software: 

 As representações da arquitetura de software facilitam a comunicação entre as 

partes interessadas no desenvolvimento do sistema. 

 A arquitetura evidencia decisões de projeto que terão profundo impacto sobre a 

possibilidade de o sistema atender ou não a requisitos não funcionais, como 

desempenho, confiabilidade e manutenibilidade. 

 A arquitetura propicia o reuso de software por meio dos modelos de arquitetura, 

que descrevem como os sistemas são organizados e como os componentes se 

relacionam. 

 

A fase de projeto e a arquitetura de sistemas são constituídas por duas grandes etapas. 

A primeira etapa é a definição da prioridade das características presente no sistema. 

Todo sistema computacional é constituído de desempenho, proteção, segurança, 

disponibilidade e facilidade de manutenção (GARCIA, 2013). Os focos nessas características 

variam de acordo com a necessidade e estão diretamente relacionadas entre si, de modo que se 

mantendo a quantidade de esforço, a adição de uma característica possivelmente representa a 

variação de outra. Por exemplo, se o sistema tiver excesso de segurança, provavelmente terá a 

sua execução mais lenta. Para conseguir determinar o escopo de cada característica e modelar 

um sistema de maneira que se tenha o menor esforço possível na fase de implementação é 

necessário conhecer os princípios da arquitetura de sistemas. Os princípios são técnicas 

criadas a partir de experiências anteriores que apontam um caminho ou possível solução para 

problemas reincidentes ou cenários conhecidos (LEITE, 2000). Ainda que não seja 

obrigatório seguir um princípio, essa é uma forma com grandes chances de se obter sucesso.  

A segunda parte da fase do projeto e arquitetura é a documentação técnica. A 

documentação técnica acontece por intermédio de Linguagens de Descrição de Arquitetura 

(“Architectural Description Language”, ADL) ou da linguagem de modelagem UML, que é 

composta por diagramas com os componentes físicos e lógicos do projeto. 

 

3.5.2.1 Abstração 

 

A abstração é a capacidade de se concentrar de forma macro em um problema sem 

considerar detalhes irrelevantes. Correia (2006) afirma que por meio da abstração é possível 

isolar objetos a se representar em um ambiente complexo, vendo neles somente as 
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características relevantes para a solução do problema em questão. A abstração é fundamental 

na elaboração dos diagramas do projeto. 

 

3.5.2.2 Modularização 

 

A modularização é uma técnica utilizada em diversas áreas da engenharia, que por 

meio de componentes criados para fins específicos é mais fácil desenvolver produtos finais 

complexos. Com isso, a cada nova invenção não é necessário se preocupar novamente com o 

intelecto da construção de cada função específica. A modularização usufrui do conceito de 

abstração, pois usando componentes é necessário preocupar-se apenas com a finalidade do 

produto final.  

 

3.5.2.3 Generalização 

 

A construção de componentes facilita o desenvolvimento de software, mas para que 

um componente possa ser reutilizado em vários produtos ele deve ser o mais genérico 

possível. Para Leite (2000), o componente “precisa ser construído sempre com o objetivo de 

oferecer serviços em propósitos gerais”. 

 

3.5.2.4 Reutilização 

 

A reutilização é o principal artefato da arquitetura e se baseia em todos os conceitos 

imediatamente vistos. Ele dita que funções que tenham sido construídas para um software 

específico devam ser organizadas e armazenadas de modo que possam ser reutilizadas em 

outro software. Com isso, softwares com diferentes propósitos podem ser criados com os 

mesmos componentes.  

 

3.5.2.5 Compra de Componentes de Terceiros 

 

Conhecendo os benefícios do reaproveitamento conseguidos com a modularização via 

componentes, uma possibilidade que tem de ser considerada na fase de projeto e arquitetura 

de um sistema é a compra de componentes de terceiros. Como que em um grande acervo 

próprio, o mercado de trabalho também dispõe de inúmeras componentes disponíveis por 
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preços relativamente baixos, conseguidos pela grande quantidade de utilizadores (clientes). 

Conforme o exemplo de Voas (1998), “se um programador custar 500 dólares por dia e 

produzir cerca de 10 linhas de código fonte efetivas neste período, ao adquirir um componente 

de 100.000 linhas de código uma empresa estaria economizando cerca de cinco milhões de 

dólares menos o valor da licença do uso do componente”. Na ótica do fornecedor do 

componente, se for cobrado um milhão de dólares por uma licença de uso, após cinco licenças 

vendidas ele já teria pago os custos do desenvolvimento e após isso terá lucro, ao tempo que o 

comprador teria economizado 80% do valor que teria gasto para produzir o mesmo.  

O ponto crítico para a decisão da compra de um componente ao invés de produzi-lo é 

justamente saber o custo da produção. Embora esse cálculo está fora do escopo deste estudo, 

geralmente fabricantes de software usam técnicas de mercado ou têm formas próprias de 

definir seu custo de produção. 

 

3.5.2.6 ADLs – Architecture Description Language 
 

Ainda que um arquiteto de software possa desenhar uma arquitetura em notações ou 

formas esquemáticas, determinados cenários exigem a abordagem mais formal para a 

especificação do projeto. É neste caso que a Linguagem de Descrição da Arquitetura fornece a 

sintaxe e a semântica para isso (PRESSMAN, 2011). Segundo Land (2002), as ADLs mais 

usadas são: “Rapide”, “Unicon”, “Aesop”, “Wright” e “Acme”, mas o estudo particular de 

cada uma delas está fora do escopo deste trabalho. 

 

3.5.2.7 UML – Unified Modeling Language 

 

Apesar de a UML representar boa parte das características modeladas pelas ADLs, ela 

não se enquadra como uma ADL, mas sabe-se que é largamente utilizada pelas áreas da 

engenharia de software para a documentação técnica de arquiteturas (se não a forma mais 

utilizada). Talvez a razão disso seja que a UML é um padrão largamente compreendido e 

acima de tudo é muito expressiva e flexível (SILVA E PAULA, 2001). 
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3.5.3 Desenvolvimento (Implementação) 

 

A fase de desenvolvimento, conhecida por muitos como de fase da implementação, 

programação ou codificação, é onde a construção do software efetivamente acontece. Nela, 

todo o conhecimento adquirido, todos os requisitos coletados e toda modelagem realizada se 

convertem em trechos de textos codificados capazes de serem compilados e transformados em 

software (DERSHEM E JIPPING, 1995). A forma de se codificar um software acontece via 

linguagens de programação. Existem muitas linguagens de programação e todas regem regras 

e estipulam palavras chaves que são compreendidas por compiladores para poderem ser 

transformadas em linguagem de máquina e então compreendidas por processadores (AHO et 

al., 2008). 

As linguagens de programação permitem que programadores concretizem suas 

intenções e, dentro delas, artefatos permitem conseguir este objetivo com mais facilidade. 

Mas junto das linguagens de programação, existem outros dois itens correlacionados que 

colaboram muito: 

 IDE (Integrated Development Environment) – são ambientes de desenvolvimento 

integrados, que propõem um conjunto de ferramentas que aceleram a produção da 

codificação. Alguns recursos presentes nas IDE’s são editores de texto inteligentes, 

capazes de completar palavras e mesmo corrigir trechos escritos errados; debugadores, 

que permitem acompanhar e monitorar a execução de um trecho de código fonte durante a 

utilização do software já compilado; atalhos para compilação; depuração; organização de 

pastas, etc. 

 Frameworks – é um conjunto de classes com grande potencial de uso (MATTSSON, 

2000). De forma simplificada um framework é uma grande biblioteca de funções prontas 

para serem usadas por grande parte das necessidades presentes em um software, 

auxiliando desde fórmulas matemáticas, manipulação de vetores até a montagem de 

interfaces com componentes visuais inteligentes, por exemplo. 

Pelo grande número de linguagens de programação existentes e, principalmente, pelo 

número de IDE’s e “Frameworks” que as acompanham, oferecendo cada dia mais recursos de 

otimização da codificação, a engenharia de software é superficial quanto às práticas do 

desenvolvimento de software mantendo o foco na arquitetura e na qualidade da produção, 

incumbindo as próprias IDE’s e autores de linguagens de programações de documentarem 

sobre elas. 
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 No entanto, existem procedimentos que independentes do ambiente integrado 

utilizado ou da linguagem de programação escolhida ajudam a equipes e empresas 

aumentarem a sua eficiência no que se diz respeito a essa fase. 

 

3.5.3.1 Padronização da Codificação 

 
A implementação de um software é algo muito técnico e utiliza bastante lógica 

matemática e algorítmica para a sua realização. Durante a codificação, programadores 

comumente trabalham em equipes e então precisam trabalhar em códigos fontes criados por 

outros programadores. Por conta disso, é importante existir um padrão organizacional para o 

desenvolvimento dos softwares para facilitar o trabalho neste cenário (PFLEEGER, 2004). 

Um padrão de codificação permite que o código fonte dos softwares e também de suas 

documentações vinculadas sejam claros para qualquer membro da organização e empresa. O 

ponto desejado de padronização é que a partir de um trecho qualquer de código fonte ou 

documentação não se consiga identificar quem o produziu, exceto se com a ajuda de um 

controlador de versão. Para uma equipe de programadores, ao se obter familiaridade com um 

padrão, se torna praticamente transparente e automático trabalhar nele, e toda a concentração 

pode ser focada na produção de algoritmos e equações, aumentando a assertividade. Um 

padrão também facilita o ingresso de um integrante ao time, porque ele se familiarizará mais 

rapidamente aos códigos fontes existentes e saber como deve seguir na produção 

(PFLEEGER, 2004). 

Uma vez que um padrão é imposto, ele deve ser seguido por completo por todos os 

programadores. Ele deve contemplar padrões de organização dos arquivos do código fonte, 

formato de cabeçalhos, imposições de obrigatoriedade do uso de tratamento de exceções, e até 

mesmo nomes de variáveis, formato dos comentários, etc. Também é importante que haja 

inspeções periódicas, ou então que, ao se trabalhar em um código fonte fora do padrão, seja 

identificado, via controlador de versão, quem o fez e seja notificado; no momento oportuno o 

código fonte despadronizado deve ser corrigido. 
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3.5.3.2 Uso de Knowledge Base de Codificação 

 
O Knowledge Base é o termo que representa uma base de conhecimento. Por definição 

o conhecimento “é uma mistura de experiência, valores, informações e percepções que 

proporcionam uma estrutura de avaliação e incorporação de novas experiências” 

(DAVENPORT e PRUSAK, 2000). Para uma empresa, o conhecimento é um dos seus 

principais ativos e a sua gestão, por mais simples que seja, aprimora o desempenho do todo. 

Para Sveiby (1998), “muitas são as técnicas para expressar e transferir conhecimento em 

forma de informação, e as bases de conhecimento são uma delas”.  

Segundo Ferreira e Loureiro (2003), as bases de conhecimento “são ferramentas de 

gestão do conhecimento usadas para estimular o acesso e a disseminação do conhecimento na 

organização, viabilizando sua busca, consulta e compartilhamento. Com elas a empresa pode 

compartilhar de forma mais integrada o que tem adquirido”.  

Voltado diretamente para a área de desenvolvimento, é rotineiro que as equipes de 

desenvolvimento tenham problemas técnicos de diversas formas: falhas de comunicação entre 

componentes de ambiente como servidores e computadores comuns, funcionamento indevido 

de componentes próprios e de terceiros, erros de programação obtidos por má codificação, 

incompatibilidades lógicas, problemas de comunicação do software com a memória do 

computador operante, entre outros problemas inimagináveis, etc. Para tal cenário as principais 

formas de solução são o uso de conhecimento tácito, ou obtido da experiência dos indivíduos, 

ou por meio de busca da solução na internet, geralmente em fóruns. Esta última forma citada 

representa perfeitamente o uso de uma base de conhecimento; programadores diversos 

espalhados pelo mundo tiveram, em algum momento, um problema de características 

similares e com a cooperação identificaram e registraram a solução para a pesquisa de outras 

pessoas. 

No entanto, a implantação de uma base de conhecimento interno é uma forma de 

otimizar o tempo de busca para um devido problema, pois dentro de uma produção própria a 

chance de um mesmo problema ocorrer duas ou mais vezes é muito grande. Por exemplo, ao 

produzir um software que realiza desenhos em 3D, foi integrado um componente de terceiro 

que possui todos os recursos relacionados à manipulação de circunferências. Mas quando ao 

se utilizar o software e riscar um vértice sobre uma circunferência há uma falha porque o 

componente de vértices (de fabricação própria) toma parte da memória do computador 

utilizada pelo componente de terceiros. Isso provavelmente nunca ocorrerá em nenhum outro 
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lugar do mundo, porque se trata de um relacionamento de um componente próprio com um 

externo. Se esse mesmo problema ocorrer após dois anos com um novo desenvolvedor 

substituto do primeiro que sabia a forma de corrigir, a empresa perderá novamente tempo em 

busca da solução. Problemas técnicos ocorrem todos os dias com qualquer equipe de 

desenvolvimento, e por isso cenários similares a este são muito possíveis. 

Existem muitas ferramentas gerenciadoras de conhecimento, algumas muito simples e 

funcionais e outras mais aperfeiçoadas, que permitem níveis de acesso às informações e que 

utilizam até inteligência artificial para buscar os melhores resultados. É benéfico a toda 

equipe de desenvolvimento de software ter a sua própria base de conhecimento, pois quanto 

mais tempo ela tiver mais amadurecerá e será útil para o aumento do desempenho da equipe. 

É importante que, o ato de usá-lo, seja gratificante para aqueles que são seus usuários, e que 

não seja entendida como trabalho extra para os desenvolvedores (O'DELL e GRAYSON, 

2000). 

 

3.5.3.3 Programação em Pares 

 
A programação em pares é a técnica que aloca uma dupla para trabalhar. Ela propõe 

que, em dupla, há aumento da produtividade e obtenção de soluções melhores para problema 

ou dificuldades do dia a dia. Neste modo de trabalho um dos integrantes é o responsável por 

comandar o computador, enquanto o outro auxilia e revisa o código fonte, seguindo padrões e 

efetuando a fatoração (WILLIAMS e KESSLER, 2003). 

No entanto, alguns mitos circundam a programação em pares e dificultam sua 

aceitação, como o mito que há um aumento no custo de desenvolvimento sem aumentar a 

qualidade da solução. Mas muitas empresas têm obtidos resultados satisfatórios com essa 

técnica pelas seguintes vantagens (WILLIAMS e KESSLER, 2003): 

 Aumento da comunicação e distribuição do conhecimento: com a alternância de funções 

entre os programadores a comunicação aumenta e não permite que uma pessoa guarde 

para si o seu conhecimento das regras de negócios. 

 Código Padronizado: em duplas é mais fácil aplicar os padrões de projetos da empresa. 

 Facilidade para a entrada de novos profissionais: novos membros na equipe ou projeto 

aderem com mais facilidade as regras e padrões dos projetos. 
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 Aumento na qualidade sem aumentar o prazo de entrega: em duplas de também os 

projetos obtém maior qualidade sem alterar os prazos de entrega, já que as soluções de 

problemas são mais elaboradas.  

 Aumento da produtividade por constrangimento em realizar atividades alheias: com duas 

pessoas trabalhando juntas há constrangimento em realizar tarefas alheias, como enviar e-

mails ou entrar em bate-papos em horário de trabalho. Com isso os profissionais 

produzem mais. 

A programação em pares não precisa ser aplicada a toda equipe, a todos os projetos, e 

a todo tempo. O uso inteligente dela é um artifício favorável à empresa em situações 

propícias, como a entrada de um novo integrante da empresa, ou durante o desenvolvimento 

de algoritmos complexos ou para solução de problemas muito difíceis. 

 

3.5.3.4 Funcionários Flutuantes   

 
A técnica de uma empresa ter programadores alternando de posição entre as equipes 

ou projetos busca o aumento da produtividade da empresa ao evitar que uma equipe esteja 

sobrecarregada de atividades enquanto outra esteja com ritmo mais confortável. Com isso, 

funcionários aleatórios de equipes, em momento mais tranquilo, migram para outra equipe em 

estado crítico, visando auxiliar em atividades desejavelmente indiretas, como na 

documentação, no desenvolvimento de plano de testes, nos testes, revisão de código fonte ou 

nos desenvolvimentos que não centralizem o núcleo das regras de negócios (o 

desenvolvimento de telas simples, por exemplo). 

 

3.5.4 Qualidade e Testes 

 

3.5.4.1 Definição de Qualidade em Software 

 

A qualidade de software é o atendimento das necessidades do cliente por meio da 

entrega do produto em integral conformidade com os requisitos (CROSBY, 1991). O anseio 

principal da qualidade em um software é que ele não tenha defeitos. No entanto, outros fatores 

também são importantes, como a facilidade do uso, o desempenho, a confiabilidade dos 

resultados obtidos e o próprio preço da compra do software. Alguns aspectos internos também 
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são considerados, principalmente pela equipe de desenvolvimento, como: a taxa de defeitos, a 

facilidade de manutenção e outros aspectos que promovem conformidade com os requisitos 

(ISO, 1991). 

Sabendo-se da existência dessas características e cientes que elas devem alcançar um 

determinado grau para que o produto atenda às necessidades, diversos modelos organizam 

essas características, visando facilitar que organizações possam avaliar a qualidade de seus 

softwares (ROCHA et al., 2001). Segundo Carosia (2004), “dentre esses modelos está a 

norma ISO/IEC 9126 (1999), que surgiu para consolidar as diferentes visões da qualidade de 

software na forma de uma norma internacional”. Ainda segundo a autora, a ISO/IEC 9126 se 

subdivide em duas partes: características externas e internas e características de qualidade em 

uso, e essa estrutura é muito conveniente para que qualquer empresa saiba quanto de 

qualidade está dando a seus produtos. De acordo com o modelo, as características de um 

software que devem ser analisadas são (CAROSIA, 2004): 

Características de Qualidade Internas e Externas: 

 Funcionalidade: existência de um conjunto de funções que satisfazem as 

necessidades explícitas e implícitas e suas propriedades específicas; 

 Confiabilidade: capacidade de o software manter seu nível de desempenho em 

condições estabelecidas por um período de tempo; 

 Usabilidade: esforço necessário para usar um produto de software, bem como a 

análise individual de tal uso por um determinado conjunto de usuários; 

 Eficiência: relacionamento entre o nível de desempenho do software e a 

quantidade dos recursos utilizados sob as condições estabelecidas; 

 Manutenibilidade: esforço necessário para fazer modificações específicas no 

software; 

 Portabilidade: capacidade de o software ser transferido de um ambiente para 

outro; 

Características de Qualidade em Uso: 

 Efetividade: capacidade de possibilitar aos usuários atingir metas especificadas 

com acurácia; 

 Produtividade: capacidade de possibilitar aos usuários utilizar uma quantidade 

adequada de recursos em relação à efetividade; 

 Segurança: oferecer níveis aceitáveis de risco de dados a pessoas, negócios, 

software, propriedade ou ao ambiente; 

 Satisfação: capacidade de satisfazer usuários; 

 

Com isso, conclui-se que, em vias gerais, um software de boa qualidade: 

 Produz resultados úteis e confiáveis,  

 Tem sua estrutura mensurável, corrigível, modificável e evolutiva;  

 Opera em máquinas e ambientes reais;  

 É desenvolvido de forma econômica e no prazo estipulado;  

Portanto um software de qualidade não é apenas um software correto e documentado, 

mas tem metodologias e técnicas de desenvolvimento específicas (STAA, 1987). Logo, a 
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qualidade não é uma fase do desenvolvimento, mas sim o próprio processo completo de 

produção, que vai desde o levantamento dos requisitos e construção do projeto até o 

desenvolvimento e homologação para entrega.  

 

3.5.4.2 Definição de Testes de Software 

 

Existem várias definições para o conceito de teste de software, mas de maneira geral 

ele significa verificar, por meio de execução assistida se o comportamento do software ocorre 

como esperado. Segundo Neto [s.d.], “o objetivo dos testes é revelar falhas no produto, para 

que as causas sejam corrigidas pela equipe de desenvolvimento antes da entrega final”.  

No entanto, Neto [s.d.] ressalta também que os testes de software estão entre as 

atividades mais custosas da produção de um software porque envolve uma quantidade 

significativa de recursos do projeto e por isso o rigor e custo dedicado a estas atividades 

dependem da exigência do produto (por exemplo, um software embarcado de um dispositivo 

de vôo instalado em um avião é muito mais crítico e que um sistema de vendas para uma 

mercearia). 

 

3.5.4.3 Níveis de Testes de Software 
 

Os testes de softwares ocorrem após e durante a fase de desenvolvimento do software. 

Por isso, durante o planejamento dos testes devem ser definidos níveis de testes para a 

aplicação no produto. Segundo Rocha et al. (2001, apud NETO [s.d.]),  os principais níveis de 

teste de software são: 

 Teste de Unidade: são conhecidos como testes unitários e tem por objetivo 

explorar a menor unidade do projeto separadamente procurando falhas 

ocasionadas por defeitos de lógica e/ou de desenvolvimento. O universo alvo 

desse tipo de teste são os métodos das classes (no caso do uso de orientação a 

objetos) ou de pequenos trechos de código. 

 Teste de Integração: visa provocar falhas associadas às interfaces entre os 

módulos quando esses são integrados para construir a estrutura do software 

estabelecida na fase de arquitetura. 

 Teste de Sistema: busca falhas durante a utilização do software como se fosse o 

usuário final o utilizando. Os testes devem ser executados preferencialmente no 

ambiente definitivo ou similar e com as mesmas condições e dados de entrada que 

um usuário utilizaria. 

 Teste de Aceitação: são realizados por usuários finais do sistema, que simulam 

operações de rotina do sistema a fim de verificar se seu comportamento está de 

acordo com o solicitado. 
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A ordem da execução ocorre de modo inverso a do planejamento, que é (NETO, 

[s.d.]): 

1. São definidos os testes de aceitação a partir do documento de requisitos; 

2. São planejados os testes de sistema, a partir do projeto macro do software; 

3. São planejados os testes de integração a partir o projeto detalhado do software; 

4. São planejados os testes a partir da codificação. 

 

Figura 7 – Paralelismo entre Desenvolvimento e Testes 

Fonte: CRAIG e JASKIEL, 2002 

 

Quanto às técnicas de teste, existem diferentes perspectivas quais estabelecem 

estratégias diferentes. As duas principais perspectivas são a Estrutural e a Funcional. 

 

3.5.4.4 Técnica de Testes Estrutural ou Caixa Branca 
 

A técnica Estrutural avalia o comportamento interno do software e trabalha sobre o 

código fonte visando avaliar aspectos como: condições lógicas, fluxo dos dados, ciclos e 

caminhos lógicos (PRESSMAN, 2011). 

Nesta técnica os aspectos avaliados dependem da complexidade e da tecnologia usada 

na construção do software. Este tipo de teste é realizado a partir do código fonte elaborando 

situações que envolvam todos os cenários possíveis de uso; com isso todas as variações 

originadas por “estruturas de condições” do código fonte são testadas.  
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3.5.4.5 Técnica de Testes – Funcional ou Caixa Preta 
 

A técnica de testes Funcional acontece de modo que o componente de software a ser 

testado é abordado como se fosse uma caixa-preta, ou seja, sem se considerar o 

comportamento interno do software (NETO, [s.d.]). Dados de entrada são fornecidos e o teste 

é executado para que o resultado obtido seja comparado ao resultado esperado (PRESSMAN, 

2011). Um conjunto de critérios de testes pode ser aplicado aos testes funcionais: 

 Agrupamento em classes de equivalência: esse recurso permite diminuir o número de 

casos de teste selecionando apenas um de cada tipo acreditando que todos os elementos 

dessa classe devem se comportar de maneira igual (ROCHA et al., 2001). 

 Análise do valor limite: erros tendem a ocorrer nos limites do domínio de entrada. “Esse 

critério de teste explora os limites dos valores de cada classe de equivalência para preparar 

os casos de teste” (PRESSMAN, 2011). Por exemplo, um formulário solicita a idade (o 

esperado é algo entre 0 e 100), no entanto valores como -1 e 1000 devem ser testados. 

 Grafo de causa-efeito: esse critério de teste verifica o efeito combinado de dados de 

entrada. As condições de entrada e ações são identificadas e combinadas em um grafo que 

permite a montagem de uma tabela de decisão da qual são derivados os casos de teste e as 

saídas (ROCHA et al., 2001). 

 

3.5.4.6 Outras Técnicas de Testes 
 

Outras técnicas de teste também são importantes e podem completar a validação dos 

requisitos, principalmente não funcionais. Conforme a necessidade do projeto destacam-se 

algumas técnicas: teste de desempenho, teste de usabilidade, teste de carga, teste de stress, 

teste de confiabilidade, etc. No entanto, para todos estes tipos de testes existem várias 

ferramentas no mercado que auxiliam e aceleram o processo de testes. 

 

3.6 USO DE METRICAS PARA MEDIÇÃO DA VARIAÇÃO DE 

EFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE SOFTWARE 

 

Para associar o uso de métricas com a produção de software, é importante conhecer a 

definição do conceito de métricas e também o conceito de medidas. Uma métrica é um 

“método para determinar se um sistema, componente ou processo possui um determinado 
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atributo” (IEEE, 1990). As métricas são geralmente calculadas ou compostas por duas ou 

mais medidas. “Uma medida é uma avaliação em relação a um padrão” (IEEE, 1983), como 

por exemplo, o número de linhas de código fonte gerado para um sistema operar 

corretamente. 

Segundo Krieser (2010), “na engenharia de software existem alguns fatores 

subjetivos inerentes à medição nos projetos, mas a definição e o acompanhamento de métricas 

adequadas são fundamentais para o planejamento e sucesso dos projetos”. Segundo o autor o 

ideal é que um projeto de software possua pelo menos três tipos de métricas: produtividade, 

qualidade e pontualidade, e as ferramentas fundamentais para a obtenção dessas três métricas 

são a medição do esforço, tamanho e função (dificuldade) do software.  

O esforço é a quantidade de horas que um recurso gasta para se entregar determinada 

demanda, e ele não deve ser confundido com prazo, que é o tempo total para a entrega deste 

item sem considerar o número de horas e pessoas envolvidas na tarefa. O tamanho de um 

software é comumente medido pelo número de linhas de código fonte, medidas em KLOC 

(mil linhas de código); o tamanho de um software também pode ser medido pelo número de 

classes ou interfaces, bem como pelo número de métodos ou outras derivações do código 

fonte. Conforme Krieser (2010), a medição da complexidade de um software mais utilizada é 

a análise de Pontos por Função, criada por Allan Albrecht, e que é baseada na visão do 

usuário e tem por objetivo medir o software independente da sua programação; esta técnica 

possui fatores subjetivos e diferentes profissionais podem chegar a diferentes resultados para 

uma mesma análise de uma mesma aplicação, mas ainda assim essa técnica é muito útil para a 

medição de função. Com base nesses recursos apresentados é possível definir as métricas de 

produtividade, qualidade e pontualidade (KRIESER, 2010): 

 Métricas de Produtividade: é a medição de quanto se pode entregar dentro de um 

determinado tempo. As métricas de produtividade mais usadas são Horas por Caso de 

Uso, as Horas por Pontos de Função, o tempo médio para a execução de uma tarefa e 

linhas de código desenvolvidas (ou alteradas) em uma hora. 

 Métricas de Qualidade: as mais conhecidas são: erros por entregas, erros por caso de uso, 

erros por ponto por função e erros por mil linhas de código. No quesito qualidade, é 

comum separar e agrupar as métricas conforme a severidade dos erros e o ambiente em 

que eles ocorreram. 

 Métricas de Pontualidade: tão importantes quantos as métricas de Qualidade e 

Produtividade, esta aponta o número de tarefas (ou casos de uso, ou de funcionalidades) 
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entregues dentro do prazo, dividido pelo número de tarefas total. Ela ajuda o 

gerenciamento e controle do projeto e da equipe. 

O Quadro 1 sintetiza as principais métricas de software: 

Quadro 1 – Principais métricas de software 

Tipo Nome Un. Medida Descrição 

Básica 

Esforço Hora 
Horas utilizadas por uma pessoa em 
determinada tarefa 

Pontos por Função PF Tamanho do software, em Pontos por Função 

Casos de Uso Caso de Uso Quantidade de casos de uso em um sistema 

Pontos de Casos de Uso UCP 
Use Case Points, pontos totais somados dos 
casos de uso, abrangendo a complexidade. 

Linhas de Código KLOC Kilo Lines of Codes - Linhas de código 

Produtividade 

Horas por Caso de Uso Hrs / UC Horas por caso de uso 

Horas por Ponto por Função Hrs / PF Horas por ponto de função 

Linhas de Código por Hora LOC / Hr Linhas de Código desenvolvidas por hora 

Qualidade 

Bugs por Release B / R Bugs encontrado em cada release, em média. 

Bugs por Ponto por Função B / PF Bugs por Ponto por Função 

Bugs por Mês B / Mês Bugs entregues por mês pela equipe do projeto 

Pontualidade 

Índice de Pontualidade % 
Tarefas no prazo dividido por tarefas entregues 
fora do prazo 

Atraso Médio Dias 
Número médio de dias de atraso na entrega das 
tarefas ou funcionalidades 

Fonte: Krieser, 2010  
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4 ESTADO DA ARTE 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar o cenário atual da indústria de software, 

objetivando conhecer as suas características, a sua evolução e a sua tendência, a fim de 

melhorar a compreensão dos ambientes que circunstanciam a atuação do setor de software. 

Juntamente à revisão do mercado o capitulo traz uma pesquisa bibliográfica da 

utilização atual das metodologias de desenvolvimento de software pelo setor e a tendência do 

desenvolvimento de novas metodologias. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS ATUAIS DA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

4.1.1 Cenário Global 

 

Em uma pesquisa periódica realizada pela Associação Brasileira de Empresas de 

Software (ABES), o setor de Tecnologia da Informação (TI) no mundo movimentou 2.050 

bilhões de dólares em 2013. Deste valor, 19% vieram exclusivamente da produção de 

software e 32% da área de serviço relacionado a software, em um montante total de US$ 

1.039 bilhões (ABES, 2014). 

 

 

Figura 8 – Relação de países e respectivas movimentações financeiras (em milhões de US$) 

no setor de Produção de software e Serviços em 2013 

Fonte: ABES, 2014 

 

Conforme mostrado na Figura 8, os principais países responsáveis por essa expressiva 

movimentação e crescimento do setor são os Estados Unidos, com uma parcela de 39,6% do 
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total, seguido pelo Japão e pelo Reino Unido com 9,1% e 7,1% respectivamente; estes três 

países juntos totalizam mais da metade da produção mundial do setor.  

 

4.1.2 Cenário Nacional 

 

No Brasil a movimentação em 2013 foi de 61,6 bilhões de dólares e destes, 10,7 

bilhões estão relacionados exclusivamente com a área de produção de software. Este valor 

representa um crescimento expressivo de 13,5% em relação a 2012 e mostra o setor em 

expansão. 

O Brasil possui 11230 empresas de software dedicadas ao desenvolvimento, produção, 

distribuição e prestação de serviços e, destas, 2708 são exclusivamente da área de produção 

(ABES, 2014). 

 

 

Figura 9 – Distribuição das áreas de serviço no setor de TI no Brasil 

Fonte: ABES, 2014 

 

 Analisando isoladamente as 2708 empresas produtoras de softwares, a maior parte 

representada por 93,5% são classificadas com porte de micro e pequena, contra 5,2% de 

empresas de médio porte e apenas 1,3% de grande porte. 

 

4.2 O ESTADO DA PRODUÇÃO E O USO DE METODOLOGIAS 

 

Algumas metodologias são amplamente conhecidas, discutidas e utilizadas no 

mercado de software, no entanto, pela definição de metodologia, qualquer processo formal 

adotado e usado repetidamente por uma organização pode ser entendido como uma 
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metodologia e por consequência são muitas (e talvez incontáveis) as existentes ou em 

desenvolvimento. Por isso, para facilitar o estudo e permitir a compreensão do cenário atual, 

estas serão agrupadas em classes, baseando-se em suas características comuns. 

 

4.2.1 Tendência no Mundo 
 

São inúmeras as pesquisas que mostram que, desde 2001 quando os métodos ágeis 

foram instituídos, estão em franco crescimento de utilização. Segundo a pesquisa anual 

presente no “8th Annual State of Agile” (VERSIONONE, 2013), que convidou mais de 3500 

pessoas a partir de comunidades de desenvolvimento de software de todo o mundo, os 

métodos ágeis estão sendo utilizados em 52% dos projetos dos entrevistados, contra 50% 

obtidos na mesma pesquisa em 2012 e 39% em 2011. Analisando estes números e 

considerando a amostragem da pesquisa, é possível afirmar que os métodos ágeis já são mais 

usados que os métodos tradicionais, e continuam em crescente aceitação. 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Percentagem de Projetos usando Ágeis 

Fonte: adaptado de VERSIONONE, 2013 
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A mesma pesquisa também apresentou as metodologias em maior uso, com Scrum 

sendo a metodologia mais popular, informada por 55% dos entrevistados quando utilizada 

isolada ou 73% quando considerado em uso misto ou por metodologias derivadas. 

Na Figura 11 está a relação completa com todos os percentuais obtidos na pesquisa. 

 

  

Figura 11 – Métodos Ágeis em Uso 

Fonte: adaptado de VERSIONONE, 2013 

 

4.2.2 Tendência no Brasil 
 

No Brasil a tendência de uso e de adaptações de metodologias é similar à tendência 

global. A Universidade de São Paulo (USP) realizou, em 2011, uma pesquisa com 466 

profissionais da área de software visando identificar a adoção dos métodos ágeis no país.  

No estudo foi detectado que quase 90% das empresas já tinha tido experiências com 

métodos ágeis e que mais da metade da amostragem tinha experiência há pelo menos um ano.  
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Figura 12 – Experiência da Organização com Métodos Ágeis 

Fonte: MELO et al., 2011 

 

Na parte da pesquisa referente à metodologia mais popular, o Scrum também foi a 

mais apontada obtendo 51,1% isolada e 78% combinada a outras metodologias. 

 

 

Figura 13 – Métodos Ágeis em Maior Uso 

Fonte: MELO et al., 2011 

 

Estes estudos mostram que a tendência de uso e de produção das novas metodologias 

busca evitar as metodologias clássicas, que impunham grande quantidade de processos e 

burocracia para atingirem um software de excelência. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 METODOLOGIA DO ESTUDO 

 
A partir da necessidade de uma metodologia de software voltada para micro 

empresas com foco em alta produtividade e baixo esforço para uso, o trabalho se iniciou com 

o estudo das metodologias de software existentes e da definição de pontos favoráveis e 

desfavoráveis de cada uma. 

Após este estudo preliminar, que ajudou a concluir a definição de todos os objetivos 

da nova metodologia, foram buscados, via revisão literária, os principais procedimentos que 

propõem o aumento de eficiência em cada fase da produção de software. Os procedimentos 

foram analisados individualmente e comparados em uma tabela de funções e características 

para definir quais tinham maior relação com a necessidade do estudo. Estes procedimentos 

foram compilados para criar a nova metodologia e o seu manual. 

Para a definição dos procedimentos da nova metodologia foi elaborada uma tabela 

contendo todos os principais procedimentos estudados e pontuados de 1 a 10 para seis 

características: aplicabilidade a projetos, aplicabilidade a equipes, independência de 

ferramentas, facilidade de implantação e de uso e o ganho estimado, baseada na experiência 

do autor. Para tais características, foram atribuídos pesos de fator 1, 2 e 3 e a somatória total 

dos atributos para cada processo ficou limitada a 100. Os que atingiram pontuação superior a 

70 passaram a integrar a metodologia. Os fatores de multiplicação foram definidos pelo autor 

do estudo, de acordo com a importância desejada para cada atributo na nova metodologia. 

A aplicação da metodologia e do manual foi realizada em duas empresas que atuam 

exclusivamente na área de produção de software. Atendendo ao cronograma proposto pelo 

estudo e considerando que geralmente um ciclo de vida de software completo pode levar 

vários anos, os procedimentos foram aplicados, paralelamente, em várias partes de projetos, 

ou em atividades de manutenção ou ampliação de software que se comportem de forma 

idêntica a um projeto, mas em escala reduzida. 

Para avaliar o desempenho da metodologia, foi definida uma planilha com métricas 

de esforço e qualidade e um questionário, que foi enviado para cada responsável dos projetos 

contendo questões sobre o desempenho notado em cada procedimento da metodologia. Os 

resultados foram avaliados para a geração das conclusões do estudo. 



58 

 

 

 

Como cada empresa possui uma forma de cálculo de previsão de esforço e esta 

variável está fora do escopo do estudo, serão avaliados apenas projetos de cada empresa que 

antes e após a implantação da metodologia usaram a mesma técnica de estimativa. E como 

micro empresas muitas vezes não possuem métodos precisos de definição de esforço e cada 

projeto possui ainda outras variáveis externas, isso afeta negativamente a precisão da análise 

das métricas, que por isso contará com o auxilio de um questionário com perguntas 

especificas sobre a metodologia, enviado para preenchimento após as conclusões dos projetos. 

 

5.2 PONTOS FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS NO USO DAS 

PRINCIPAIS METODOLOGIAS ATUAIS 

 
Existem inúmeras metodologias de desenvolvimento de software no mercado e a 

cada dia novas propostas são realizadas. Isso acontece porque nenhuma delas foi criada para 

ser a metodologia definitiva e oficial para todo o mundo, mas sim para gerar mais uma opção 

para determinados cenários ou situações. Por isso, antes de definir a proposta da Metodologia 

Compacta foi relacionada uma síntese dos pontos favoráveis e desfavoráveis das 

metodologias mais usadas, favorecendo o entendimento dos pontos que ainda podem ser 

melhorados na criação de uma nova metodologia. 

 

5.2.1 Metodologias Ágeis 

 
Por conta de suas características, os principais fatores vantajosos das metodologias 

Ágeis são: 

 Agilidade na entrega; 

 Produto final bem funcional; 

 Visibilidade do andamento para o contratante; 

 A aproximação da equipe com o cliente melhora o retorno para a equipe informando se ela 

está indo no caminho certo. 

 A validação constante do cliente também possibilita intervenção prematura evitando que 

um grande trabalho seja perdido; 
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 As reuniões diárias permitem que a equipe converse e saiba sobre no que os outros 

integrantes estão trabalhando, quais as dificuldades estão encontrando; isso facilita o 

desenvolvimento do produto com a troca de ideias e sugestões; 

 No Scrum, nas reuniões de planejamento as tarefas são estimadas de acordo com o que a 

equipe acredita ser capaz de finalizar. Com isso os integrantes do time se esforçam para 

cumprir o que foi definido por elas mesmas, aumentando o comprometimento; 

Em contrapartida, existem alguns pontos desvantajosos nessas metodologias: 

 Preferencialmente a localização geográfica da equipe deve ser a mesma; 

 Possui pouca documentação, e dar manutenção em software não documentado é tarefa 

árdua; portanto, não é aconselhável abandonar a produção da documentação do software 

para justificar ser ágil. 

 Metodologias ágeis partem do princípio de que os requisitos de um projeto de software 

vão mudar; geralmente em projetos grandes é difícil planejar todos os requisitos, mas em 

projetos pequenos é perfeitamente possível planejar tudo antes de desenvolver. 

 Em alguns outros casos onde os requisitos não mudam as metodologias Ágeis também 

pode fazer sentido, como em projetos de software para o governo, onde toda a 

especificação do projeto (escopo) está informada em um edital.  

 Empresas ou agências pequenas geralmente possuem apenas uma equipe e de menos de 

dez pessoas fazendo com que o mesmo integrante precise trabalhar em vários projetos ao 

mesmo tempo e isso pode trazer desconforto ao contratante, tendo em vista a clareza 

obtida pela participação dele no projeto; 

 E principalmente: os clientes podem não estar dispostos a fecharem contratos de escopo 

negociável, sem saber exatamente quanto custará, e o que e quando os projetos serão 

entregues; 

Este último item mostra como uma metodologia de produção pode afetar externamente 

uma empresa na obtenção de novos clientes ou fechamentos de contratos. Por isso as 

metodologias ágeis têm que ser bem analisadas antes de serem adotadas por uma empresa. 

 

5.2.2 Metodologias Robustas 

 
Os principais pontos favoráveis são: 

 Por ter características iterativas, permite boa adequação a mudanças; 

 Sua arquitetura é baseada em componente e visa o reúso; 
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 Esta metodologia foca grandes esforços na verificação da qualidade do software; 

 Ele propõe o controle de alteração no software pelo rastreamento e monitoração das 

mudanças; 

 Como propõe os processos bem fechados, o sucesso do projeto vem do grande apoio das 

ferramentas e planilhas de controle e menos dependência de funcionários específicos, o 

que é vantagem para equipes com grande rotatividade de funcionários; 

 Documentação completa do projeto. 

Já os possíveis pontos desfavoráveis são: 

 Embora os procedimentos sejam mais controlados, depende de esforço extra no projeto; 

 Gera custos relacionados à implantação (consultoria especializada); 

 O maior controle dos processos aumenta o tempo de produção e com ele o custo do 

projeto; 

 Por conta do maior peso do projeto estar apoiado sobre os processos ao invés de sobre os 

funcionários, isso não gera vantagens para micro equipes ou desenvolvedores autônomos, 

além de que atua como fonte desmotivacional em equipes maiores; 

 Por conta de ser um processo robusto e bem definido, não tem seu foco principal de uso 

voltado para pequenos times de desenvolvimento; 

 

5.3 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS PARA A NOVA METODOLOGIA 

 
Com a comparação dos pontos favoráveis e desfavoráveis das metodologias mais 

usadas foi detectada a necessidade da criação de uma nova metodologia de fácil implantação e 

uso que promovesse o aumento da produtividade sem perder o controle inicial do escopo de 

esforço e custo dos projetos. 

Com isso, a nova metodologia tem semelhança com as propostas clássicas por manter 

a linearidade de fases do projeto e por propor a definição do escopo antes do início das demais 

fases e difere das propostas clássicas no quesito de que essas objetivam a perfeição do 

software ainda que para isso seja agregados muitos procedimentos à produção, que somam 

custos ao produto final. A nova metodologia também tem semelhança com as propostas Ágeis 

no compartilhamento da visão de que os softwares precisam ser produzidos rapidamente e 

com o menor custo possível e difere das propostas Ágeis por elas operarem com alto nível de 

incertezas e proporem o início de uma produção sem o escopo completamente definido, o que 
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prejudica a muitas empresas de software a ingressarem em concorrências onde é necessário 

orçamento antecipado. 

Esta nova metodologia tem seu foco na área de produção do software (contemplado 

pela Engenharia de Software), sendo que o gerenciamento de projetos – fora do escopo deste 

estudo – é muito mais amplo e cobre outras áreas de gestão como a de: aquisições, cálculos de 

custo, elaboração de cronogramas, análise de riscos, recursos humanos, definição e 

acompanhamento de processos de apoios, entre outros. 

Com isso, foi gerado o Quadro 2 com os procedimentos estudados e a definição de 

importância, para integrar a Metodologia Compacta.  
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Quadro 2 – Definição dos Procedimentos da Nova Metodologia 
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Elicitação e 
Validação de 
Requisitos 

Elicitação - Análise de Documentação  2 10 10 4 2 5 49 

Elicitação - Brainstorming  7 2 10 3 3 4 43 

Elicitação - Engenharia Reversa  1 8 1 1 1 6 32 

Elicitação - Entrevistas 2 10 10 4 4 4 50 

Elicitação - Grupo de foco  7 2 10 3 3 4 43 

Elicitação - Observação  2 8 10 3 3 4 44 

Elicitação - Pesquisa  2 10 10 4 4 4 50 

Elicitação - Workshops  7 2 10 3 3 4 43 

Validação - Documentação de Requisitos 10 10 10 10 7 10 94 

Validação - Geração de Casos de Testes  10 7 8 5 2 5 54 

Validação - Prototipação  10 10 7 3 5 10 73 

Validação - Revisões dos Requisitos  10 7 10 4 2 5 54 

Arquitetura 

Abstração 7 7 10 5 5 1 47 

Compra de Componentes de Terceiros 5 10 1 5 5 5 51 

Generalização 7 7 10 5 5 1 47 

Modularização 7 7 10 5 5 1 47 

Reutilização 10 10 10 5 6 10 82 

Uso de Linguagens de Descrição de Arquit. 10 8 2 2 1 7 47 

Uso de UML 10 8 5 7 5 10 77 

Validação de Recursos (para gestão de risco) 10 10 10 8 8 5 77 

  Análise Periódica de Tecnologias e Ferram. 10 10 10 8 5 8 80 

Implementação 

Funcionários Flutuantes  7 2 10 5 3 4 47 

Padronização da Codificação 10 10 10 6 6 6 72 

Programação em Pares 5 1 10 5 1 4 40 

Testes Estruturais (Caixa Branca) 10 10 10 10 10 10 100 

Uso de Knowledge Base de Codificação 10 10 5 7 6 10 81 

Homologação 

Funcional - Teste de Carga 5 10 2 5 5 4 49 

Funcional - Teste de Confiabilidade 10 10 4 5 2 4 50 

Funcional - Teste de Desempenho 5 10 2 5 5 4 49 

Funcional - Teste de Integração 4 10 10 6 7 10 80 

Funcional - Teste de Sistema 10 10 10 7 7 10 88 

Funcional - Teste de Stress 5 10 2 5 5 4 49 

Funcional - Teste de Usabilidade 5 10 10 5 5 4 57 

Funcional - Teste Unitário 10 10 10 7 7 10 88 

Fonte: O Autor, 2015. 
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5.4 DEFINIÇÃO DAS MÉTRICAS PARA AVALIAR O DESEMPENHO 

DA NOVA METODOLOGIA DESENVOLVIDA 

 
A simples definição de métricas não contribui para a correta medição e sucesso de um 

projeto de software e de nada adianta definir várias métricas de alta precisão se a 

complexidade de implementação delas não é compatível com o potencial de aplicação 

disponível na empresa. Por isso, para a avaliação da efetividade da proposta da Metodologia 

Compacta foram definidas as métricas mais simples possíveis que tragam indicadores de 

desempenho agregando pouco esforço para a aplicação.  

Para identificar a variação da eficiência na produção de software é definida como 

eficácia na produção a entrega do software perfeito atendendo aos requisitos propostos pelo 

cliente e livre de erros. Já o aumento da eficiência é a diminuição do esforço necessário para 

se atingir a eficácia, ou seja, é a diminuição do esforço tido em relação a uma quantidade 

estimada anteriormente para entregar o produto perfeito; a diminuição da eficiência é o oposto 

dessa definição. 

Com isso, para a validação do estudo, precisa ser obtido o esforço previsto (em horas 

de trabalho) antes do início da atividade e o esforço real despendido (também em horas) após 

a entrega da atividade. 
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6 A METODOLOGIA COMPACTA 

 

A Metodologia Compacta possui viés diferenciado e foi elaborada para preencher a 

lacuna de mercado existente entre as metodologias clássicas e as metodologias ágeis, já que as 

clássicas são burocráticas demais para os dias atuais e as ágeis são baseadas em modelos 

incrementais onde não é praticada a análise completa do escopo no início dos projetos, o que 

inviabiliza o seu uso por empresas que trabalham com projetos obtidos em concorrências. 

O público alvo da Metodologia Compacta são as micro empresas fabricantes de 

software que desejam uma metodologia com poucos procedimentos e controles e que 

mantenha a linearidade de fases nos projetos com o controle do escopo, esforço e custo antes 

do início efetivo de produção. Ela é uma metodologia de baixo esforço de implantação e que 

não depende de consultoria especializada. 

São quatro fases que seguem uma ordem lógica, mas que se em algum momento da 

produção forem identificadas falhas, pode-se e deve-se voltar à fase anterior ou outra 

antecessora para que a correção seja feita e então o projeto siga novamente a linearidade 

proposta. As quatro fases são as de uma produção espontânea / intuitiva: 

1) Validação de Requisitos 

2) Projeto e Arquitetura do Sistema 

3) Codificação 

4) Homologação 

A primeira fase é usada para a definição do escopo, gera a base para cálculos de 

orçamento, riscos e viabilidade, e possibilita que ainda, em um ponto inicial do projeto, a 

empresa se proteja de futuros insucessos. Já a segunda fase acontece assumindo o início 

efetivo do projeto e gera a base técnica para que a codificação possa ocorrer. A terceira fase 

refere-se à codificação do software e é interligada com a última fase de homologação, já que 

um software nunca é codificado integralmente perfeito. Na fase de homologação apura se os 

requisitos funcionais e não funcionais estão de acordo com o esperado e se não apresentam 

problemas (“bugs”). 

Na Figura 14 está apresentado o fluxograma de fases e processos da Metodologia 

Compacta proposta. Cada fase é representada por um bloco colorido, onde dentro dele estão 

agrupados os processos referentes à etapa da produção. As setas maiores indicam a transição 

normal das fases, enquanto que as setas menores indicam as possibilidades no fluxo no caso 

de mudanças de escopo ou erros de projeto. 
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Figura 14 – Fases e Processos da Metodologia Compacta 

Fonte: O Autor, 2015. 

 

6.1 PROCEDIMENTOS PARA VALIDAÇÃO DE REQUISITOS  
 

 

Esta metodologia contempla, exclusivamente, procedimentos de validação de 

requisitos e as práticas podem ser aplicadas a qualquer sistema ou cliente e são as 

responsáveis por determinar o sucesso ou melhora da eficiência da fase inicial da produção. 

São estipulados dois procedimentos: a geração de um protótipo visual, e a geração de 

um documento de especificação de requisitos. Juntos, esses dois procedimentos se 

complementam dando total suporte ao requisitante validar a proposta, seja por intermédio do 

recurso visual ou da documentação formal que conterá todas as regras de negócio e 

expectativas de eficiência, portabilidade.  
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O analista responsável da elicitação é livre para elaborar e conduzir as entrevistas 

conforme sua experiência e habilidade de investigação, e também conforme o tipo do 

software, ambiente e abertura oferecida pela empresa contratante.  

 

6.1.1 Prototipação 

 

Um protótipo de software é um modelo sem funcionalidades inteligentes, utilizado 

para fins de ilustrar e melhorar o entendimento do sistema por parte dos analistas e 

principalmente do contratante. Eles são muito eficazes quando os usuários não conseguem 

articular a necessidade do sistema a partir do abstrato. Mas quando com o auxilio visual do 

protótipo determinam rapidamente se a abordagem de design irá atender ou não à 

necessidade. 

As principais vantagens do uso da prototipação são (NASCIMENTO, 2013): 

 Facilita a visualização do produto para o cliente desde a fase inicial; 

 Facilita o levantamento de requisitos; 

 Possibilita receber a opinião do cliente em tempo ágil; 

 Possibilita estimar com maior precisão a complexidade e tempo de desenvolvimento; 

 Reduz os esforços de desenvolvimento; 

Um protótipo começa mostrando um conjunto de telas, onde nelas deve existir pouca 

ou nenhuma implementação das regras do negócio. Para um primeiro momento (ou para 

softwares de interface muito simples) o uso de “wireframes” é o mais indicado. Os 

“wireframes” são ilustrações das estruturas das interfaces representam os componentes visuais 

e localização das chamadas para as funcionalidades. Os “wireframes” são diferentes de 

“Layouts”, que representam a estética final (estilos, fontes, cores, imagens e posicionamento 

definitivo dos componentes). 
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Figura 15 – Exemplo de um Protótipo do Tipo Wireframe 

Fonte: SOUZA, 2012 

 

 

Esta metodologia propõe a utilização do protótipo como ferramenta exclusiva de 

validação de requisitos, tornando-o independente da produção do software e descartável após 

sua utilização. Por isso, este tipo de prototipagem deve ter baixa fidelidade para que não 

consuma muitos esforços do projeto. 

 

Para a criação do protótipo deve seguir a ordem: 

Passo 1 – Verificar os requisitos do sistema; 

Passo 2 – Desenvolver um roteiro; 

Passo 3 – Definir o conteúdo; 

Passo 4 – Escolher a forma e ferramenta ideal para se criar o protótipo; 

Passo 5 – Criar o protótipo; 

Passo 6 – Avaliá-lo. 
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6.1.2 Documento de Especificação dos Requisitos 

 

O documento de especificação de requisitos é uma declaração do que os 

desenvolvedores de sistemas irão programar. Nele, deve estar incluso tanto os requisitos 

funcionais (o que cada tela ou iteração deve fazer), como os requisitos de qualidade do 

software, como a capacidade do produto, a velocidade de processamento de resposta e os 

critérios de aceitação. 

Após o processo de validação dos requisitos por meio do documento de especificações 

e das possíveis várias revisões realizadas até se obter a aprovação final, uma grande vantagem 

do documento de especificações de requisitos é que ele pode ser utilizado como um acordo 

estabelecido entre a equipe de software e o contratante e pode ser consultado em situação 

futura de desentendimento entre as partes em qualquer fase futura. 

A equipe de sistemas responsável por elaborar o documento de requisitos deve tentar 

se comunicar no documento da forma mais objetiva e compreensível possível, apresentando 

as funcionalidades do sistema de modo que os stakeholders compreendam ao mesmo tempo 

em que deve define em detalhes o sistema para que os programadores e equipe técnica possam 

usufruir ao máximo durante o projeto e construção do software. 

Existem muitos modelos de como fazer uma documentação de requisitos. O Quadro 3 

foi elaborado com recomendações do documento padrão IEEE-Std 830-1998 e apresenta os 

itens mais importantes para integrarem um documento de especificações de requisitos. Ele é a 

referência adotada para instruir o analista sobre quais informações adicionar ao documento e 

como distribui-las da melhor forma na estrutura: 
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Quadro 3 – Relação de itens de um documento de requisitos 

1. Introdução 

Contém uma descrição dos objetivos do documento, o público ao qual 

ele se destina e, em linhas gerais, o propósito e escopo do projeto a 

ser desenvolvido. Pode adicionalmente conter termos e abreviações 

usadas, tipos de prioridades atribuídas aos requisitos, além de 

informar como o documento deve evoluir. 

2. Requisitos Funcionais 

Esta seção descreve as principais funcionalidades que o sistema de 

software irá realizar. Por exemplo, num sistema de biblioteca, esta 

seção deveria conter uma descrição das funcionalidades de 

autenticação de usuário e controle de acesso. Observe que o sumário 

das funcionalidades de um sistema se faz necessário para permitir o 

entendimento das funcionalidades do sistema pelos diversos 

stakeholders. O engenheiro de software deve organizar o conjunto de 

funcionalidades do sistema de modo a torná-las mais compreensíveis 

aos clientes e demais stakeholders. Vale ainda ressaltar que o 

documento de requisitos pode ser complementado por outro 

documento como, por exemplo, especificações de casos de uso. 

3. Requisitos Não-Funcionais 

Apresenta-se uma descrição geral de outros requisitos do produto que 

limitam opções de desenvolvimento do sistema. Isto inclui a 

descrição de requisitos de segurança, confiabilidade, timeout de 

sessão de usuário, usabilidade, dentre outros. Esta seção considera os 

requisitos do produto, do processo, da interface gráfica e da 

plataforma tecnológica empregada. 

4. Escopo Não-Contemplado 

Contém descrição das funcionalidades não contempladas no escopo 

do sistema a ser desenvolvido. Outra denominação dada a esta seção é 

escopo negativo. Isto visa garantir às partes interessadas no sistema 

(isto é, cliente e equipe de desenvolvimento) quais funcionalidades 

fazem parte ou não do conjunto a ser implementado. 

5. Documentação Complementar 

Exemplos desses documentos compreendem atas de reuniões nas 

quais ocorrerão levantamento e validação de requisitos, bem como o 

plano de projeto. 

6. Anexos 

Trata-se de uma seção que pode conter, por exemplo, levantamento 

de perfil de usuários do sistema a ser desenvolvido e descrição do 

problema a ser automatizado pelo sistema de software. É importante 

observar que o anexo não é parte do documento de requisitos e serve 

apenas como informação de apoio para os leitores do documento. 

Fonte: SILVA FILHO, 2009 
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Bem como o protótipo, o documento de especificação de requisitos bem estruturado 

aumenta a assertividade do projeto e pode até mesmo integrar parte do orçamento facilitando 

a entrada em uma concorrência, por exemplo. 

 

6.2 PROCEDIMENTOS PARA PROJETO E ARQUITETURA DE 

SISTEMA 

 

São estipulados dois procedimentos para a fase de projeto e arquitetura de sistemas: a 

aplicação de reúso de funções pelo desenvolvimento baseado em componentes, e o uso casado 

da documentação técnica via UML por meio de três diagramas. 

 

6.2.1 Documentação Técnica da Arquitetura via UML 

 

Muitos autores sugerem variados conjuntos de diagramas para compor uma 

arquitetura. No entanto, com apenas três diagramas da UML é possível minimamente 

descrever os pontos elementares da maioria dos projetos e permitir a continuidade do projeto. 

São eles: 

 Diagrama de Classes (caso a arquitetura seja baseada no conceito de Orientação a 

Objetos) – demonstra a estrutura estática das classes de um sistema. Uma classe 

representa uma entidade que será controlada pela aplicação. As classes se relacionam 

entre si e os relacionamentos integram o diagrama junto dos atributos e funções das 

classes. “O diagrama de classes é considerado estático porque sua estrutura é válida em 

qualquer ponto do ciclo de vida do sistema” (COAD E YOURDON, 1992). 

 Diagrama de Componente – exibe as partes integrantes do sistema expondo as relações 

entre os componentes e a organização dos módulos. Este diagrama descreve os 

componentes do software, mas principalmente a dependência entre eles por meio da 

estrutura do código fonte gerada. “A UML define cinco estereótipos-padrão para a 

representação de componentes: executável, biblioteca, tabela, arquivo e documento” 

(SANTOS, 2007). 

 Diagrama de Instalação – também chamado de diagrama de implantação tem por objetivo 

definir a arquitetura do sistema em nível de hardware (BARRICO, 2012). Basicamente, 

este diagrama define em quais recursos os componentes serão instalados. 

 



71 

 

 

 

 Na Figura 15 está ilustrado um diagrama de classes hospedado dentro de um diagrama 

de componentes e na Figura 16, um diagrama de componentes, compondo um diagrama de 

instalação. Muitas ferramentas de desenvolvimento de software possuem geradores de 

documentação, que, a partir de um projeto, geram o diagrama de componentes e de classes; a 

impressão desses e a colagem em painel auxiliam muito a realização de consultas. 

 

 

Figura 16 – Diagrama UML de Componente e Classes 

Fonte: STUDIO RAD, [s.d.] 
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Figura 17 – Diagrama UML de Instalação e Componentes 

Fonte: SCOTT, 2010 

 

Com o uso desses três diagramas, pode-se projetar a arquitetura de um software, 

cobrindo a estrutura física (diagrama de instalação), físico-lógica (bibliotecas de funções 

(“Dynamic link Library” – DLL)) e lógica do sistema (diagrama de classes). Isso significa que 

é com apenas três diagramas é possível registrar a arquitetura das aplicações da empresa de 

forma organizada e padronizada. Isso é muito favorável principalmente às empresas que não 

têm uma prática definida de documentação da arquitetura e por consequência não obtém o 

máximo de desempenho possível na criação da base de reutilização de componentes. 

Em cenários onde as empresas produzem a maioria de seus softwares sempre seguindo 

uma mesma arquitetura física, é possível ainda criar apenas um diagrama de instalação 

genérico que elimina a necessidade de redesenhá-lo para todos os novos sistemas que seguem 

a linha, diminuindo assim parte do trabalho da documentação técnica. Por exemplo, uma 

empresa de softwares de e-commerce online de pequeno porte sempre sugere aos seus clientes 

que adquiram um servidor para a instalação do website e um servidor para a instalação do 

banco de dados, e que a hospedagem dos dois servidores seja sempre no mesmo host; o 



73 

 

 

 

diagrama similar ao presente na Figura 17, cobriria esse cenário e deixaria para os demais 

diagramas a atribuição de definir em detalhes quais componentes comporiam cada grande 

elemento deste primeiro diagrama estrutural. 

 

 

Figura 18 – Diagrama UML de Instalação 

Fonte: VISCARA et al., 2011 

 

 Com a reutilização de componentes e com o auxilio da documentação técnica em 

UML é possível obter ganhos de produtividade e qualidade, já que a componentização facilita 

o reaproveitamento de código fonte e restringe a complexidade intelectual. 

 

6.2.2 Reutilização por meio do Desenvolvimento Baseado em Componentes 
 

De forma similar a industrial geral, a produção de software se adaptou para a 

utilização de componentes e partes, visando benefícios. Com o conceito de Desenvolvimento 

Baseado em Componentes (“Component-based Development”, CBD), tem-se redução de 

tempo de produção, redução de custo e aperfeiçoamento da qualidade, o que garante 

vantagens competitivas. 
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Um componente é uma unidade funcional que possui funções específicas e que pode 

ser constituída por outros componentes. No desenvolvimento de software os componentes 

propõe prover serviços de forma independentes da linguagem de programação e também 

fornecer esses serviços independentes do sistema operacional utilizado. 

Os benefícios do desenvolvimento baseado em componentes são: 

1) Melhorar o gerenciamento da complexidade pela decomposição funcional, o que 

aumenta a consistência e qualidade do produto final; 

2) Permitir a realização de testes em paralelo, que reduz o Time-to-Market e melhora a 

alocação de recursos humanos; 

3) Possibilitar que funcionalidades que não são regras de negócio possam ser 

concentradas em bibliotecas promovendo reúso, que pode trazer redução de custos 

futuros; 

Dentre os três benefícios listados, os dois primeiros são automaticamente conquistados 

ao se realizar CBD, mas o terceiro depende de um controle paralelo para ser atingido, que é a 

prática do reuso. No entanto para se conseguir a prática de reúso, são necessárias algumas 

ações: 

 Planejar e mudar processos de desenvolvimento – compreender como o reúso poderá 

contribuir para se atingir os objetivos da organização e entender que principalmente o 

gerenciamento do projeto sofre impactos de: cronograma, custo e produtividade; 

 Adicionar o processo de reúso – adicionar um procedimento periódico de análise de 

identificação de ativos reusáveis. Isso pode acontecer com antecedência ou apenas quando 

uma funcionalidade ou recurso forem requisitados pela primeira vez; 

 Instalação de um repositório – definir uma politica de repositório e instruir os funcionários 

como funciona. Para isso pode ser usado ferramentas específicas ou controles particulares 

com planilhas eletrônicas compartilhadas no ambiente de trabalho; 

 Ter disciplina – definir, seguir e acompanhar os resultados de medidas de controle do 

reúso, referentes às óticas técnicas e orçamentárias mais apropriadas à organização ou 

empresa. 

E também existem alguns pontos muito importantes a serem frisados sobre a utilização 

de reúso de software (SANTOS, 2007): 

 Quando um componente é desenvolvido para ser reutilizado, ele precisa ser usado de três 

a cinco vezes para recuperar seu investimento inicial, pois podem custar até três vezes 

quando criados para este propósito; 
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 Componentes reusados custam aproximadamente 25% do custo de um novo componente, 

o que permite teoricamente aumentar em até 400% o lucro um software totalmente 

construído por componentes reusáveis; 

 Embora a prática de reúso gere custo inicial, os resultados são expressivos após alguns 

meses;  

 O gerenciamento do repositório de componentes exige segurança e cuidado já que nele 

está grande parte do conhecimento da empresa. 

O ideal é que sejam catalogados os componentes já existentes na empresa e 

disponíveis para a reutilização, criando um repositório de componentes acessíveis por toda 

equipe de arquitetura e de desenvolvimento. O controle de versões dos componentes deve ser 

feito via planilha eletrônica, seguindo os passos detalhados contidos no Manual. 

 

6.2.3 Validação de Recursos 
 

Os riscos estão presentes em todas as fases de qualquer projeto, incluindo a de 

produção de um software. Os riscos são eventos adversos que podem ocorrer trazendo perdas 

ou ganhos ao projeto. A gestão do risco é o estudo antecipado dos possíveis riscos eminentes, 

a avaliação da probabilidade dele acontecer, e a definição antecipada de como proceder no 

caso do seu acontecimento. Dificilmente é possível conhecer todos os riscos de um projeto, e 

eles estão presentes desde o planejamento do projeto (orçamento, cronograma, cliente, RH, 

etc) até a área técnica da produção (especificação técnica, elaboração do projeto, 

implementação e controle de qualidade do produto) se estendendo até a área dos negócios 

(necessidade do produto no mercado, concorrência, estratégias de vendas, etc). 

Dentro da área da produção do software, que é o escopo da Metodologia Compacta, a 

preocupação com a diminuição de riscos prejudiciais está presente de várias formas: a 

validação dos requisitos antes da criação da arquitetura técnica, a documentação técnica para 

não centralizar conhecimento, a padronização dos códigos fontes facilitando a troca de 

desenvolvedores e os procedimentos de qualidade que visam garantir a qualidade do produto.  

Para completar a diminuição dos riscos da produção de um software é necessário 

diminuir os riscos da fase de codificação. A maneira de conseguir isto é validando todos os 

recursos envolvidos na implementação antes dela iniciar, ou seja, no final da fase de 

arquitetura quando já se conhece todos os recursos necessários para a codificação. Caso 

qualquer recurso não esteja disponível, seja ela um componente fornecido por terceiros ou um 
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componente interno em manutenção, é possível decidir um modo alternativo de implementar 

o produto final sem ter grandes perdas com retrabalho de codificação. 

 

6.3 PROCEDIMENTOS DE CODIFICAÇÃO 

 
O processo de codificação é muito dependente da capacidade técnica dos 

programadores, ou seja, cada técnico obrigatoriamente deve ter domínio da semântica da 

linguagem de programação e bom conhecimento das funções existentes no framework 

utilizado pela linguagem; além disso, ainda é necessário que o profissional tenha boa lógica 

matemática e, desejavelmente, alguma experiência para utilizar formas seguras e rápidas para 

as codificações. 

Por conta desta dependência, cabe às metodologias agirem no aprimoramento do 

ambiente para favorecer a organização do código. Por isso, na Metodologia Compacta são 

orientas a realização de três procedimentos: 

1) Manter a empresa atualizada em tecnologias e ferramentas; 

2) Acelerar o processo de solução de problemas, já que o tempo de solução de problemas não 

é mensurável antecipadamente e nem previsto no início do projeto e gera danos ao custo 

do projeto; 

3) Manter a organização e qualidade do código fonte. 

 

6.3.1 Análise Periódica de Novas Tecnologias e Ferramentas 

 
Na área da computação a produção de ferramentas e tecnologias é intensa e a cada 

dia novos facilitadores são criados para aumentar a velocidade e qualidade das equipes de 

produção de software. Não estar em sintonia com o mercado conduz a empresa a produzir 

software com recursos obsoletos, de execução lenta, de construção e venda cara diminuindo o 

poder concorrencial dessa empresa. Mas apesar da falta de tempo no cotidiano de analistas, 

gestores e gerentes de equipes de software é obrigação o procedimento periódico de estudo e 

busca por novas tecnologias e ferramentas. 

A Metodologia Compacta propõe que semanalmente um gerente com conhecimento 

técnico, analista, ou programador deva investir entre uma e quatro horas para pesquisar: 
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1) Atualização da IDE que é usada pela equipe; 

2) Atualização do “framework” usado pela equipe; 

3) Atualização de componentes de terceiros usados pelos produtos da empresa; 

4) Atualização da metodologia de trabalho usada pela equipe; 

5) Conhecimento e experimentação de novas IDE’s em evidência; 

6) Conhecimento e experimentação de novos “frameworks” e bibliotecas em evidência; 

7) Conhecimento e experimentação de novos componentes com funções similares as 

utilizadas nos softwares produzidos pela empresa, mas mais evoluídos; 

8) Conhecimento e experimentação de novas metodologias ou técnicas pontuais que venham 

ajudar o desempenho de rotinas procedimentais da equipe. 

 

6.3.2 “Knowledge Base” de Codificação 

 
O propósito de uma base de conhecimento exclusiva de assuntos relacionados com 

programação objetiva a aceleração de soluções de problemas técnicos. Quando se fala em 

“problema”, entende-se que a equipe está passando por alguma dificuldade que foge da 

normalidade e depende de investigação e experimentação para chegar até a solução. Qualquer 

problema desconhecido é extremamente prejudicial ao projeto, pois gera atrasos imensuráveis 

e incertezas ao custo do projeto e à execução do cronograma.  

Pela complexidade existente na fase de codificação, problemas são inevitáveis e bem 

comuns de acontecer, por isso quanto mais preparada a empresa estiver para solucioná-lo 

rapidamente, mais vantagens possuirá em prazos e no custo do software. 

Naturalmente quando se tem um problema, a primeira ação do desenvolvedor é 

recorrer à equipe e ver se alguém já passou por tal situação. A segunda ação é recorrer à 

internet, geralmente a fóruns técnicos. A instituição de uma base de conhecimento interna 

vem para ocupar a fase intermediária entre a consulta aos mais experientes e a busca pela 

solução na rede mundial. É comum que usando os mesmos componentes, recursos, e 

integrações, apareçam falhas reincidentes ao longo dos meses ou anos. 

A base de conhecimento deve ser algo simples e que permita registrar a falha 

(mensagem de erro, cenário, data) e a solução encontrada, mas principalmente permitir 

encontrar estes registros posteriormente com facilidade. Portanto a própria equipe pode 

desenvolver um banco de dados com interfaces simples e disponibilizar no ambiente de 

trabalho, ou então utilizar uma planilha eletrônica com acesso compartilhado na rede. 



78 

 

 

 

 

6.3.3 Revisão de Código Fonte 

 
A revisão de código fonte tem dois objetivos bastantes distintos. O primeiro é manter 

a padronização do código fonte da empresa, e o segundo é fazer a conexão da fase de 

desenvolvimento com a fase de testes por meio dos testes técnicos nos algoritmos de 

complexidade elevada (chamados testes de caixa branca). 

O ponto inicial é definir que o revisor seja obrigatoriamente um programador e não o 

testador de ofício, e que este programador não seja o autor do código fonte em revisão. 

 

6.3.3.1 Padronização do Código Fonte 

 
Para que exista um padrão é necessário um documento com as regras estipuladas pela 

empresa. A Metodologia Compacta não impõe um padrão deixando a empresa livre para 

definir o seu próprio modelo. No entanto, é necessário que alguns pontos estejam contidos 

neste documento de padronização, são eles: 

 Regras sobre o uso de maiúsculas e minúsculas, e caracteres auxiliares, como: traço, 

“underline”, etc; 

 Regras para nomes de tabela, colunas, chaves e relacionamentos no banco de dados; 

 Regras para nomes de variáveis, métodos, funções, classes, bibliotecas e projetos; 

 Quantidade de detalhamento nos comentários presentes no código fonte; 

 Preferência por uso de determinados recursos técnicos, como o tipo do laço de repetição a 

ser usado (usar FOR ao invés de WHILE, por exemplo); 

 Proibições de comandos e recursos técnicos (não usar GO TO, por exemplo); 

 

Cabe ao revisor anotar a quantidade de inconsistências encontradas e registrá-las para 

consultas futuras de modo que a gerência possa realizar comparações entre os funcionários. 

Também cabe ao gerente da equipe decidir se o revisor ou o autor do código fonte deverá 

fazer as correções necessárias. O próprio revisor pode corrigir o código quando existirem 

poucas inconsistências, mas por bom senso pode devolver para o autor quando forem muitas 

correções para fazer. 
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6.3.3.2 Algoritmos Complexos 

 
Similar a propósito das técnicas de “programação em pares” presente em outras 

metodologias, a Metodologia Compacta propõe a revisão de algoritmos complexos evitando 

que erros de lógica passem para a fase de testes onde seria despendido grande esforço em 

cenários com grandes possibilidades de combinações de testes para se chegar a uma falha.  

Embora esta revisão de código fonte acompanhada muitas vezes de depuração se 

comporta como testes de caixa branca, mas ela é mantida na fase de desenvolvimento porque 

que é feita por um profissional desenvolvedor e não por um membro da equipe de testes 

funcionais. 

Bem como a revisão da padronização do código fonte, falhas encontradas nesta fase 

devem ser registradas para futura análise e comparação de desempenho. Com a ciência da 

capacidade de cada desenvolvedor o gestor poderá atribuir tarefas mais condizentes a cada 

profissional em projetos futuros. Qualquer correção necessária neste tipo de revisão deve ser 

feito pelo próprio revisor e então passada para nova revisão pelo autor original, e assim 

sucessivamente até que o código fonte chegue a sua versão definitiva aprovada pelos dois 

desenvolvedores. 

 

6.4 PROCEDIMENTOS DE HOMOLOGAÇÃO 

 

6.4.1 Testes de Unidade, Integração e de Sistema 

 
A fase de testes é a última fase do ciclo de vida da produção de um software. Ela 

deve ser realizada por um profissional exclusivo, sendo que em pequenas equipes pode ser um 

único programador (desde que com tempo dedicado exclusivamente para esta tarefa), mas 

preferencialmente deve ser feita por um profissional de testes de ofício, ou seja, que tem como 

a principal atribuição a formulação e execução de planos de testes. Para equipes com quatro 

ou mais programadores recomenda-se veemente a existência de um profissional exclusivo 

para testes; em momentos de baixa demanda este profissional pode auxiliar em outras 

atividades indiretas como documentações, geração de relatórios de produtividade da equipe 

ou mesmo na manutenção da base compartilhada de componentes da empresa. 
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Todos os testes de um software devem ser guiados por um plano de testes enxuto, 

que tem como propósito relacionar todas as telas e funcionalidades existentes no módulo em 

questão, bem como o relacionamento e uso de componentes externos. 

Os testes unitários devem ser bastante minuciosos e utilizarem o máximo de recursos 

e combinações de uso possíveis do sistema. Esta fase conta muito com a capacidade 

investigativa do profissional e também com o nível de criticidade do projeto (exemplo do 

sistema embarcado de um avião). Seguindo o roteiro de testes – onde estão registradas todas 

as telas, funções e relacionamentos externos – o responsável da homologação fará os testes de 

integração juntamente dos testes unitários. Com a conclusão destes o sistema está totalmente 

avaliado e pode ser devolvido para a equipe de desenvolvimento fazer os reparos necessários. 

Esse ciclo se repete até a qualidade do software alcance o nível ideal. Por último, após a 

conclusão do software e durante a expedição (instalação em ambiente definitivo) uma última 

bateria de verificação chamada teste do sistema dá a garantia do funcionamento do software 

no novo ambiente, onde podem existir variáveis não presentes no ambiente de 

desenvolvimento, como “firewalls”, baixa velocidade de banda, diferenças de sistema 

operacional, etc. 

 

6.4.2 Instituição de Planilha de QA 

 
Um alto índice de falhas em um software resulta em grande esforço da equipe de 

testes e também o aumento do retrabalho de codificação, extremamente custoso para qualquer 

empresa. Por isso, é necessário que toda a equipe de desenvolvimento tenha a ciência e 

responsabilidade de fazer softwares o quanto mais perfeito possível, sendo isto mais 

importante até do que produzir com velocidade. 

Justamente para trazer em números e mensurar o cuidado tomado individualmente 

pelos desenvolvedores a Metodologia Compacta propõe a instituição de uma planilha de QA 

para registro de todas as de falhas captadas durantes a fase de testes, bem como o profissional 

desenvolvedor responsável. Esta planilha não tem o objetivo de punir, mas de forma contrária 

pode opcionalmente ser usada para bonificar funcionários. 

Independente de existir ou não metas individuais ou de equipes para a qualidade, a 

planilha de QA deve ser exposta para toda equipe para que haja auto avaliação por parte dos 

profissionais. 
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6.5 MANUAL DE IMPLANTAÇÃO 

 
O Manual de implantação é um complemento importante à documentação técnica da 

metodologia e também o diferencial para que ela seja bem aplicada e bem aproveitada pelo 

mercado. 

De modo detalhado e didático estão definidos os passos de todos os processos da 

metodologia, como aplicá-los e quais ferramentas recomendadas para apoio. O manual 

completo está apresentado no Apêndice A da dissertação. 
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7 RESULTADOS DAS IMPLANTAÇÕES 

 

7.1 PERFIL DAS EMPRESAS 

 
Foi realizado contato com cinco empresas de desenvolvimento de software da cidade 

de Curitiba, das quais três tiveram interesse e agendaram atendimento para conhecer a 

proposta. 

Dentre as três empresas interessadas, uma delas abortou o experimento já que havia 

investido recentemente em consultoria especializada e julgou estar com seus processos mais 

avançados do que os presentes neste estudo. As outras duas empresas interessadas avançaram 

com a implantação da Metodologia Compacta, ambas utilizando um único projeto da empresa 

como experimento. 

A primeira empresa, chamada de Empresa A, é uma agência digital que oferece 

soluções completas de internet, como desenvolvimento de plataformas e-commerce, criação 

de sites, portais e aplicativos mobile. Esta empresa, de pequeno porte, possui oitenta 

funcionários sendo que cinquenta ficam na sede de São Paulo e trinta na filial de 

desenvolvimento de software em Curitiba. Nela, as equipes de software são divididas em 

grupos de três a seis pessoas que trabalham em projetos individuais e têm bastante autonomia 

para decisões, caracterizando um cenário semelhante ao de um conjunto de micro empresas de 

software instaladas em uma mesma estrutura física. 

A segunda empresa, chamada de Empresa B, é especializada no desenvolvimento e na 

implantação de sistemas de gestão para empresas de alimentos de pequeno e médio porte. Esta 

microempresa possui seis funcionários, e três deles compõem a equipe de desenvolvimento de 

software.  

As duas empresas não utilizam nenhuma metodologia de desenvolvimento de software 

específica, mas alegam ter procedimentos próprios ainda que não tenham nenhum registro 

formal deles. 
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7.2 QUESTIONÁRIO DE AVALIÇÃO 

 
O questionário de avaliação da proposta foi dividido em três partes. A primeira foi 

voltada a obter a percepção atual de maturidade da empresa. A segunda parte visou conhecer 

o desempenho dos últimos projetos da empresa com e sem o auxilio da Metodologia 

Compacta. A terceira e última parte obteve detalhes do entrevistado sobre cada um dos 

procedimentos testados no experimento. 

 

7.2.1 Percepção da Maturidade dos Processos da Empresa 

 
Na primeira parte foram feitos quatro questionamentos diretos sobre o processo usado 

na empresa a fim de descobrir: quanto à empresa acredita que ainda possa melhorar; a 

satisfação da equipe em usar o modelo atual; o sucesso obtido nos projetos; e o interesse pelo 

aprimoramento. Os resultados das duas empresas estão no Quadro 4: 

Quadro 4 – Percepção da Maturidade dos Processos 

Com sua percepção, responda as questões abaixo usando valores entre 1 e 10: Empresa A Empresa B 

Maturidade dos processos de produção de software da empresa 6 6 

Satisfação da equipe em usar o modelo atual de trabalho 8 7 

Sucesso dos projetos em nível de qualidade e esforço em relação ao estimado 5 7 

Interesse pelo aprimoramento do modelo de trabalho 5 9 

 

As duas empresas se consideraram em nível intermediário de maturidade, com 

pontuação “6”, vendo possibilidades de aprimoramento. Ambos os entrevistados forneceram 

notas relativamente altas para a satisfação de usar o modelo atual, mas a Empresa A destoou 

da Empresa B ao citar a satisfação 8 (alta) ainda que seus resultados de sucesso em projetos 

teve nota 5 (mediano); a Empresa B informou a nota 7 em ambas as questões. Para completar 

a primeira parte do questionário foi visto o interesse por aprimoramentos nos modelos de 

trabalho, e a Empresa A, que tem menor sucesso em seus projetos, declarou o interesse 

mediano com a pontuação 5 e a Empresa B declarou interesse 9 (muito alto). 
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7.2.2 Resultados de Projetos Recentes Usando o Modelo Habitual de Trabalho 

 
A segunda parte do questionário foi destinada à obtenção de métricas do esforço 

previsto e realizado de projetos recentes das empresas usando seu modo habitual de trabalho. 

Os dados obtidos estão presentes nos Quadros 5 e Quadro 6: 

Quadro 5 – Resultados de projetos recentes com o modelo habitual de trabalho na Empresa A 

Empresa A 
Previsto 
(horas) 

Realizado 
(horas) 

Variação 
Técnica usada p/ a 

estimativa do esforço 
Metodologia usada na 

Produção 

Projeto 1 46 76 +65,2% 
Desmembramento de 

funções Própria, não formalizada 

Projeto 2 156 197,5 +26,6% 
Desmembramento de 

funções Própria, não formalizada 

Projeto 3 46 69,7 +51,5% 
Desmembramento de 

funções Própria, não formalizada 

Projeto 4 40 43 +7,5% 
Desmembramento de 

funções Própria, não formalizada 

Quadro 6 – Resultados de projetos recentes com o modelo habitual de trabalho na Empresa B 

Empresa B 
Previsto 
(horas) 

Realizado 
(horas) 

Variação 
(%) 

Técnica usada p/ a 
estimativa do esforço 

Metodologia usada na 
Produção 

Projeto 1 80 125 +56,2% 
 

Análise Própria 

Projeto 2 90 108 +20,0% 
 

Análise Própria 

Projeto 3 9 7 -22,2% 
 

Análise Própria 

 

De acordo com o informado, tanto a Empresa A quanto a Empresa B apresentam 

variações de esforço em relação ao estimado, sendo que os resultados variam até 65% para a 

Empresa A e até 56% para a Empresa B. Isso mostrou a ineficiência do modelo atual de 

trabalho, que pode ser por causa do Cálculo de Esforço Estimado, ou da Metodologia de 

Produção do Software, ou de ambos. 

No Quadro 7 são apresentadas as variações médias de esforço. Ambas as empresas 

possuíram resultados similares, com 34% de esforço a mais do que o previsto. 

Quadro 7 – Variação média do esforço esperado em projetos recentes 

Empresa Previsto (horas) Realizado (horas) Variação (%) 

Empresa A 288 386 +34,09% 

Empresa B 179 240 +34,08% 
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7.2.3 Resultados de Projetos Usando a Metodologia Compacta 

 
Ainda na segunda parte do questionário foram obtidas métricas de um projeto de cada 

empresa usando a mesma forma de estimar o esforço que nos projetos informados 

anteriormente, mas utilizando a Metodologia Compacta para a produção do software. Os 

dados obtidos foram: 

Quadro 8 – Variação média do esforço esperado em projeto usando a Metodologia Compacta 

Empresa Previsto (horas) Realizado (horas) Variação (%) 

Empresa A 158 141 -10,8% 

Empresa B 80 70 -12,5% 

 

As duas empresas tiveram variação negativa, que significa que o esforço real foi 

menor que o estimado. Nesta avaliação, novamente o resultado das duas empresas foi 

semelhante, com ambas tendo a variação média próxima de -11%.  

 

7.2.4 Avaliação Individual de Cada Procedimento da Metodologia Compacta 

 
Na terceira parte do questionário foram avaliados cinco critérios para cada 

procedimento implantando, no propósito de obter: 

 Se o procedimento é de fácil aplicação; 

 Se o procedimento é aplicável na maioria dos projetos da empresa; 

 Se o procedimento é aplicável em qualquer equipe da empresa; 

 Se o procedimento agrega baixo nível de esforço e burocracia para a utilização; 

 Se o procedimento ajuda na obtenção de ganhos de produtividade; 

 Se a empresa já fazia uso dele; 

 Se a empresa pretende continuar o seu uso; 

 

Os resultados informado pelos entrevistados das duas empresas estão no Quadro 9 e 

Quadro 10: 
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Quadro 9 – Avaliação individual dos procedimentos da metodologia na Empresa A 
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Prototipação 8 8 10 5 9 SIM SIM 

Documento de Especificações dos Requisitos 8 10 10 7 10 SIM SIM 

Reutilização via Desenvolvimento Baseado em Componentes 2 10 10 6 10 NÃO NÃO 

Documentação Técnica da Arquitetura via UML 2 10 10 2 5 NÃO NÃO 

Validação dos Requisitos 10 3 10 10 5 NÃO SIM 

Análise Periódica de Novas Tecnologias e Ferramentas 10 10 10 10 7 NÃO SIM 

Knowledge Base de Codificação 7 10 10 9 8 NÃO SIM 

Revisão De Código Fonte 7 9 10 7 9 NÃO SIM 

Testes de Unidade, Integração e Sistema 9 8 10 5 10 NÃO SIM 

Planilha de QA 7 10 5 6 10 NÃO SIM 

Avaliação GERAL experiência no uso da Met. Compacta 9 9 10 8 9 - - 

 

Quadro 10 – Avaliação individual dos procedimentos da metodologia na Empresa B 
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Prototipação 8 8 8 8 9 SIM SIM 

Documento de Especificações dos Requisitos 8 8 8 8 9 SIM SIM 

Reutilização via Desenvolvimento Baseado em Componentes 8 8 8 8 9 SIM SIM 

Documentação Técnica da Arquitetura via UML 5 6 6 5 6 NÃO NÃO 

Validação dos Requisitos 6 7 7 7 8 SIM SIM 

Análise Periódica de Novas Tecnologias e Ferramentas 8 8 8 6 6 SIM SIM 

Knowledge Base de Codificação 8 8 8 6 8 NÃO NÃO 

Revisão De Código Fonte 5 8 8 5 7 NÃO SIM 

Testes de Unidade, Integração e Sistema 7 9 9 7 7 SIM SIM 

Planilha de QA 5 5 5 5 5 NÃO NÃO 

Avaliação GERAL experiência no uso da Met. Compacta 7 8 8 7 8 - - 
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7.2.4.1 Prototipação 

 

A prototipação teve notas altas para todos os quesitos avaliados, tendo destaque com 

nota 9 nas duas empresas na contribuição para o aumento da produtividade na produção. As 

duas empresas já faziam uso de rascunhos de baixa fidelidade e informaram que pretendem 

permanecer usando a prática. As empresas adicionaram as considerações de que a técnica 

“ajudou a identificar divergências entre o que o cliente pediu e deseja e o que o analista 

entendeu” (Empresa B) e que “embora trabalhosos, são indispensáveis nos projetos web” 

(Empresa A). 

 

7.2.4.2 Documentação das Especificações de Requisitos 

 

A instituição do documento também teve pontuações altas, com destaques de 

importância máxima para a Empresa A, ao que se refere ser aplicável a todos os projetos e 

equipes e serem importantes para o aumento da eficiência da produção. As duas empresas 

também informaram já usar e continuar com a prática. O entrevistado da Empresa A 

acrescentou que embora já tenham um documento padrão, detalhamentos como de registros 

históricos (logs) não eram adicionados, mas é interessante; o entrevistado da Empresa B 

reforçou a importância do documento em delimitar o escopo do projeto. 

 

7.2.4.3 Reutilização via Desenvolvimento Baseado em Componentes 

 

O terceiro procedimento avaliado mostrou ser aplicável a qualquer projeto e equipe e 

ajudar a aumentar a produtividade, no entanto a Empresa A argumentou ser de difícil 

implantação (nota 2) e agregar burocracia (nota 6). Foram feitas considerações pelas duas 

empresas, sendo que a Empresa A acredita que o procedimento agregue ao longo prazo, mas 

que o esforço inicial é muito grande; esta empresa não pretende adotar a prática. A Empresa B 

informou já usar, mas que a documentação dos componentes não era eficiente e que 

pretendem melhorar o uso na empresa conforme as instruções da metodologia.  
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7.2.4.4 Documentação Técnica da Arquitetura via UML 

 

A documentação técnica da arquitetura teve notas em sua maioria medianas, 

apontando alto esforço de implantação, aumento da burocracia e ajuda média no aumento da 

produtividade. Nenhuma das duas empresas faz uso ou pretende adotar este procedimento. A 

Empresa A informou  que esta prática só seria útil caso fizessem reutilização de componentes. 

 

7.2.4.5 Validação dos Requisitos 

 

A validação dos requisitos técnicos antes do início da codificação foi avaliada como 

de fácil implantação, embora a Empresa A não considere este procedimento aplicável a todos 

os projetos. A Empresa A ainda apontou esta atividade como mediana na ajuda de aumentar a 

produtividade, mas afirmou que pretende utilizá-la por ser de fácil aplicação. A Empresa B, 

que já fazia uso do procedimento, afirmou o potencial dele por meio da nota 8 em ajudar a 

aumentar a produtividade se antecipando a problemas em requisitos da codificação. 

 

7.2.4.6 Análise Periódica de Novas Tecnologias e Ferramentas 

 

A busca periódica por novas tecnologias e ferramentas teve nota máxima em todos os 

itens avaliados exceto para na ajuda para aumento da eficiência, avaliado com 7. A Empresa 

B atribuiu nota 8 para os três primeiros itens e nota 6 para baixa burocracia no uso e na ajuda 

para aumento da eficiência. As duas empresas pretendem continuar o uso deste procedimento, 

sendo que a Empresa A até então não a aplicava em seus projetos. 

 

7.2.4.7 Knowledge Base de Codificação 

 

A Empresa A aprovou a ideia de implantar o “Knowledge Base” de codificação e deu 

notas altas para todos os quesitos avaliados. A Empresa B deu quatro notas 8, mas não 

continuará o uso da rotina. Ela considerou que se tiver uma rotina documentada dos 

procedimentos padrões de desenvolvimento não é necessário registros dos erros porque eles 

tendem a diminuir. Essa consideração foi reprovada pelo autor do estudo, que considerou as 

atividades apontadas como análogas e completamente sem relação entre si.  
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7.2.4.8 Revisão de Código Fonte 

 

As duas empresas não faziam uso da revisão de código fonte, mas informaram 

interesse em continuar o uso do procedimento. Os valores informados apontam alto potencial 

de ajuda no aumento da produtividade e fácil implantação em projetos e equipes. 

 

7.2.4.9 Testes de Unidade, Integração e Sistema 

 

Sobre os tipos de testes proposto pela Metodologia Compacta, ambas as empresas 

mostraram interesse em continuar o uso, sendo que a Empresa A até então não os utilizava, 

mas viu potencial na ajuda para obtenção de aumento de produtividade (nota 10) ainda que 

agregue considerável burocracia à equipe (nota 5). Outros fatores apontados foram a 

facilidade em aplicar o procedimento a todos os projetos e equipes. 

 

7.2.4.10 Planilha de QA 

 

A implantação da planilha de QA é um procedimento de uso de um profissional 

dedicado à qualidade que registra métricas de erros para tomadas de decisões estratégicas. De 

todos os itens apontados este foi o que recebeu a média mais baixa de notas sendo a maioria 

delas de valor 5. A Empresa A explicou que a atividade é um tanto trabalhosa, mas que vê sua 

importância e a utilizará em projetos específicos. A Empresa B informou que não tem 

condições de usar o procedimento com a estrutura atual, mas não informou os motivos. 

 

7.2.5 Avaliação Geral 

 

A avaliação geral da Metodologia Compacta obteve as seguintes notas médias: 
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Quadro 11 – Avaliação geral da Metodologia Compacta 

É de fácil aplicação 8 

É aplicável na maioria dos projetos da empresa 8,5 

É aplicável em qualquer equipe da empresa 9 

Agrega baixo nível de esforço e burocracia para a utilização  7,5 

Ajuda na obtenção de ganhos de produtividade 8,5 

 

O destaque ficou no alto valor informado na ajuda em ganhos de produtividade e na 

facilidade de aplicação em projetos e equipes. A Empresa B considerou simples a implantação 

da Metodologia Compacta, mas acrescentou que alterações de rotinas de trabalho não são 

fáceis e dependem da vontade das pessoas e da importância que elas dão para a organização 

das informações. 

 

7.2.6 Avaliação do Manual de Aplicação 

 

As notas de avaliação do manual de aplicação, informadas pelas duas empresas, foram 

altas, sendo que todos os pontos questionados obtiveram nota máxima na opinião da Empresa 

A e nota 9 para a empresa B. Os três pontos avaliados estão detalhados no Quadro 12: 

Quadro 12 – Avaliação do Manual de Aplicação 

 
Empresa A Empresa B 

As explicações são claras e objetivas 10 9 

São fornecidos exemplos de todos os modelos de apoio presentes nos 
procedimentos (planilhas, documentos, etc) 

10 9 

O manual é autossuficiente para a implantação, tornando desnecessária qualquer 
fonte de ajuda externa 

10 9 
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8 CONCLUSÃO 

 

Após a conclusão do estudo e da avaliação dos resultados das implantações foi 

identificado que, com o uso da Metodologia Compacta os resultados obtidos na pequena 

amostragem de implantações foram positivos pela redução do esforço em aproximadamente 

11% em relação ao valor estimado antes do projeto iniciar e, redução de 40% em relação à 

média dos resultados obtidos em outros projetos que não usaram nenhuma metodologia. Estes 

índices não são totalmente precisos, pois cada projeto possui peculiaridades e a forma de 

estimar o esforço não seguiu nenhum método específico ainda que tenha sido da mesma 

forma para todos, mas ainda assim os indicadores do desempenho mostraram amplo ganho de 

eficiência na produção quando se utilizando a Metodologia Compacta. 

A avaliação geral da experiência do uso da Metodologia Compacta obteve nota média 

8,3 que confirma a satisfação obtida nos experimentos, principalmente se analisada a nota 

dada pelos avaliadores no item específico da ajuda para o aumento da eficiência, que teve 

nota média 8,5. Sobre a avaliação individual de cada um dos dez procedimentos da 

metodologia também foram obtidos resultados positivos sendo que oito dos processos 

pretendem ser continuados na Empresa A e destes, seis não eram usados anteriormente. Na 

Empresa B seis dos dez processos já eram utilizados informalmente, mas após a implantação 

auxiliada pelo Manual, todos serão mantidos e um novo procedimento será adicionado na 

rotina da empresa, fixando 80% da totalidade da metodologia na Empresa A e 70% na 

Empresa B. O único procedimento que foi apontado como de pouco interesse pelas duas 

empresas é a documentação técnica da arquitetura via UML, mas os benefícios trazidos por 

esse procedimento são obtidos no médio e longo prazo e por isso ele será mantido na 

metodologia. O manual de aplicação também foi avaliado e obteve nota média 9,5, o que 

permitiu concluir que foi útil e autossuficiente para aplicação da metodologia. 

Com isso, todos os objetivos específicos do estudo foram atingidos e validam a 

proposta da nova metodologia. 
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9 SUGESTÃO DE CONTINUIDADE DO ESTUDO 

 

O escopo deste estudo ficou limitado à área de engenharia de software, ou seja, aos 

procedimentos de um projeto no que se refere a desenvolvimento de software, mas não 

contemplou todas as áreas existentes em um projeto. 

Dessa forma, seria importante a continuidade do estudo voltado para micro empresas 

de software na ampliação da metodologia para atender na totalidade as outras áreas existentes 

em projetos, como: estimativa de esforço, análise de riscos, cálculos de custo e de preço de 

venda, gestão de contratos, formulação de cronograma, gestão de pessoas e outros processos 

de apoio que estimulam o aumento de maturidade e ao aumento da eficiência dos projetos. 
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SOBRE O MANUAL DE IMPLANTAÇÃO 

 

Este manual de implantação visa auxiliar a aplicação da Metodologia Compacta 

objetivando que seus benefícios possam ser extraídos da melhor forma. De modo detalhado e 

didático está definido passo a passo como aplicar todos os processos ferramentas de apoio. 

 

A METODOLOGIA COMPACTA 

 

 

A Metodologia Compacta é uma metodologia de viés diferenciado, elaborada para 

preencher a lacuna de mercado existente entre as metodologias robustas (linha clássica) e as 

metodologias ágeis, já que as clássicas são burocráticas demais para os dias atuais, e as ágeis 

são baseadas em modelos incrementais onde não é praticada a análise completa do escopo no 

início dos projetos e inviabiliza o seu uso por empresas que trabalham com projetos obtidos 

em concorrências. 

O público alvo da Metodologia Compacta é micro empresas fabricantes de software 

que desejam uma metodologia pouco burocrática, mas que mantenha a linearidade de fases 

nos projetos, frisando o controle sobre o escopo, esforço e custo antes do início efetivo de 

produção. A metodologia é de fácil implantação, não depende de consultoria e visa promover 

o aumento da produtividade no desenvolvimento de software. 
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INSTRUÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO 

 

Ciclo de Vida 
 

Qualquer processo de desenvolvimento de um software – seja a criação de um novo 

produto, ou a tarefa de manutenção de um existente – deve realizar o ciclo de vida da seguinte 

forma: 

 

1. Validação de Requisitos 

2. Projeto e Arquitetura do Sistema 

3. Codificação 

4. Homologação 

 

Estas fases devem sempre seguir esta ordem e se em algum momento do projeto for 

identificado falhas deve-se voltar à fase anterior ou outra antecessora para que seja feita a 

correção e se retome o ciclo a partir de onde voltou. 
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1. PROCEDIMENTOS DE VALIDAÇÃO DE REQUISITOS 
 

 

A definição dos requisitos é a primeira fase da construção de um software e ela é 

usada para a definição do escopo e para gerar a base para os gestores realizarem os cálculos 

de orçamento, riscos e viabilidade. Após a elicitação, que pode acontecer por entrevista ou por 

outras diversas formas a validação dos requisitos é feita por meio da prototipação e do 

documento de especificações dos requisitos. 

 

 

 

1.1 Prototipação 
 

Como Fazer: 

 

A criação de um protótipo deve ser feita em seis etapas, conforme o fluxograma: 

 

FLUXOGRAMA DE CRIAÇÃO DE UM PROTÓTIPO 

 

 

 

  



105 

 

 

 

Etapa 1 – Analisar os Requisitos Preliminares 

 

Esta etapa é simples e intuitiva. Resume-se em conhecer e entender todos os requisitos 

do sistema coletados na elicitação (entrevista, análises de documentos, observação, etc).  

 

Etapa 2 – Construir o Storyboard 

 

O Storyboard, também chamado de rascunho ou protótipo de baixa fidelidade, é a 

primeira fase da existência do protótipo. Ele deve ser feito à mão utilizando lápis e borracha 

para facilitar correções e deve conter as representações do sistema de maneira superficial e 

margear a ideia do projeto definindo superficialmente a interação entre telas e usuário. É 

interessante colocar anotações sobre as interações ou fluxo de informações e usar bastantes 

artifícios visuais como setas, flechas, direções de fluxo ou mesmo a síntese de regras de 

negócios (ex.: “realizar bloqueio para valores maiores que 1000”). 

 

Etapa 3 – Avaliar Storyboard 

 

Após a criação do storyboard deve-se simular e testar as interações de forma abstrata 

junto ao cliente, validando se o sistema é compatível com a ideia proposta e se a navegação 

entre telas e o fluxo de informações registradas está coerente. Quanto antes um problema de 

usabilidade for identificado, mais fácil e menos custosa é a correção. 

 

EXEMPLO DE STORYBOARD 
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Etapa 4 – Definir tipo do Protótipo (Fidelidade) 

 

Antes de avançar com storyboard evoluindo-o para o protótipo é preciso analisar o 

tipo do protótipo que será criado. Como em qualquer cenário o protótipo será sempre 

descartável, existe duas possibilidades de fidelidade que geram esforços diferentes e que por 

isso devem ser analisados conforme a complexidade do projeto. 

 

Média Fidelidade – também conhecidos como wireframes, estes protótipos podem ser feitos a 

lápis ou em softwares de prototipação simples. O propósito deste tipo de protótipo é criar a 

estrutura e o conteúdo de cada interface formando o layout básico do projeto. Nele deve 

conter os elementos da tela, mas não se deve preocupar com o layout definitivo ou arte. 

 

EXEMPLO DE PROTÓTIPO DE MÉDIA FIDELIDADE 

 

 

Alta Fidelidade – os protótipos de alta fidelidade são criados em ferramentas de prototipação 

ou mesmo em linguagens de programação simples como HTML e são funcionais e constituem 

uma representação muito próxima do sistema que será desenvolvido. Neste tipo de protótipo 

deve-se permitir simular o fluxo de funcionalidades e de navegação entre telas permitindo a 

interação do usuário como se estivesse usando o produto pronto. No entanto, mesmo neste 

tipo de protótipo não se deve preocupar com o layout definitivo e arte, e muito menos com o 

desenvolvimento de ações ou funcionalidades. 
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EXEMPLO DE PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE 

 

 

Etapa 5 – Construir o Protótipo 

 

Definido o tipo de protótipo que será criado e baseado no esboço das telas contidas no 

storyboard é a vez de criar o protótipo das telas. Para a construção, existem muitas 

ferramentas disponíveis no mercado, e algumas delas são de uso gratuito; cabe ainda a 

possibilidade de realizar todo o trabalho a mão com uso de lápis e borracha, onde folhas de 

papel pautadas auxilia o desenhista a manter as proporções e calcular medidas. 

 

As principais ferramentas usadas para prototipagem são: 

 Axure  http://axure.com/ 

 Balsamiq  http://balsamiq.com/ 

 Denim (FREE): http://dub.washington.edu:2007/denim/ 

 Microsoft Visio: http://products.office.com/en-us/visio/flowchart-software/ 

 

  

http://axure.com/
http://balsamiq.com/
http://dub.washington.edu:2007/denim/
http://products.office.com/en-us/visio/flowchart-software/
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Etapa 6 – Avaliar Protótipo 

 

De forma semelhante a da Etapa 3, cada tela criada no protótipo deve ser avaliada 

pelo cliente e reportadas as correções de fluxo ou de elementos e após as correções gerada 

nova análise até obter o resultado esperado. 

Com as seis etapas concluídas o projeto provavelmente ganhará agilidade na fase de 

desenvolvimento com o aumento da assertividade proporcionada pelo protótipo. Conforme 

afirmação de Jakob Nielsen (2013), “é mais barato alterar um produto na sua fase inicial do 

que fazer alterações em um produto acabado. Estima-se que seja cem vezes mais barato 

efetuar alterações antes de se começar a programar do que esperar que todo o 

desenvolvimento tenha sido efetuado”. 

 

1.2 Documento de Especificação dos Requisitos 
 

O documento de especificação de requisitos é a declaração do que os desenvolvedores 

de sistemas irão programar. Nele devem estar todos os requisitos funcionais (o que cada tela 

ou iteração deve fazer) e também os requisitos de qualidade exigidos pelo cliente, como: a 

capacidade do produto, velocidade mínima de processamento, ou outros fatores relevantes ao 

software. 

 

ATENÇÃO: é importante o gestor ter ciência de que este documento pode ou não ser 

usado como proposta, mas independente disso deve ser bem redigido e com informações 

bem completas para que traga benefícios para sua equipe e para que possa ser usado 

como eventual artifício de defesa perante o contratante. 

 

Como Fazer: 

 

Inicie a implantação desse procedimento criando um modelo de documento nos 

padrões da empresa (logo, formatação, etc) e contendo a seguinte estrutura: 

 

[Obrigatório] CABEÇALHO: composto por data, título, autor e número da revisão; 
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[Obrigatório] DESCRIÇÃO RESUMIDA DA ATIVIDADE: pequeno descritivo que resume 

o objetivo da atividade. É ideal que tenha um ou no máximo dois parágrafos; 

[Opcional] GLOSSÁRIO: área destinada para conter explicações de termos ou a descrição de 

abreviaturas e siglas; 

 

[Obrigatório] DETALHAMENTO, ou REQUISITOS FUNCIONAIS: esta é a principal seção 

do documento e descreve a necessidade do cliente em detalhes. Nela deve estar especificados 

as novas funcionalidades ou novo sistema, ou a alteração de regras de negócios para sistemas 

existentes. Nesta seção podem ser replicados trechos de e-mail ou ilustrações fornecidas pelo 

cliente, visando aumentar os detalhes do documento de forma rápida e prática. Também 

podem ser anexados fluxogramas ou diagramas técnicos, desde que sejam de baixa 

complexidade ou de tamanho compatível com a leitura, ou fazer citações para modelos mais 

complexos ou completos anexados ao fim do documento. Caso haja a necessidade, deve-se 

adicionar neste documento o detalhamento de mensagens do sistema e também como serão 

gravados os logs internos (caso existam); estes dois itens aparentemente não são relevantes, 

mas costumeiramente agregam horas de retrabalho ao final do projeto aumentando o esforço 

estimado. Caso o cliente não se importe com estas informações, deve-se adicionar uma frase 

citando que não há preferência do solicitante sobre estes itens. 

 

[opcional] DESEMPENHO E QUALIDADE, ou REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS: caso o 

solicitante tenha definido parâmetros mínimos de desempenho mensuráveis durante a 

formulação da proposta, estes devem estar obrigatoriamente contidos nesta seção; deve ser 

descrito qual métrica utilizada e o valor e unidade da medida desejada, como por exemplo: 

“cálculo da proposta com processamento máximo de 3 segundos”. Outros requisitos não 

funcionais bem comuns são segurança, como “necessidade de uso de SSL de segurança em 

todas as transações via internet”, etc. ATENÇÃO: não adicione requisitos deste tipo que 

não tenham sido solicitados pelo cliente a não ser que o documento vá ser usado como 

proposta e os valores dos requisitos sejam diferenciais concorrências de sua empresa, 

pois em caso contrário estes indicadores poderão simplesmente aumentar o custo e 

cronograma do projeto sem trazer benefícios para sua empresa e equipe. 

 

[opcional] PRÉ-REQUISITOS PARA ENTREGA, ou ESCOPO NÃO CONTEMPLADO: 

esta seção tem por objetivo relacionar outros pontos existentes no escopo, mas que não serão 
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desenvolvidos pela sua equipe, ou seja, não gerarão esforço, mas são premissas para a o 

desenvolvimento do que está contido no DETALHAMENTO. Exemplo: a sua empresa é 

solicitada para desenvolver a interface de um simulador de empréstimos, mas os cálculos 

serão realizados por um componente interno do banco, que está sendo desenvolvido por outra 

empresa; neste cenário, deve-se adicionar como pré-requisito para a sua entrega final a 

conclusão do componente por parte dos terceiros na data prevista. 

 

[opcional] DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: esta seção é própria para incluir 

informações adicionais que agreguem ao escopo da proposta, evitando que grande volume de 

informações precise ser reescrito dentro da proposta. O uso desta seção é ideal para adicionar 

os rascunhos ou atas produzidas no levantamento dos requisitos. 

 

[opcional] ANEXOS: após o fim do documento de definição de requisitos pode-se anexar 

outras fontes de informação que não são relacionadas diretamente com o contexto, mas que 

servirão como material de apoio. Estes anexos devem ser evitados e só adicionados quando 

realmente agregarem algo ao documento que não seja apenas volume. Exemplo: modelos 

similares, referências técnicas, imagens de projetos similares ao solicitado, etc. 

 

[opcional] ESFORÇO E VALOR: caso este documento seja utilizado como proposta, devem 

ser adicionadas informações relativas ao esforço, custo, prazo e formas de pagamento. 

 

Outras informações ou mesmo áreas podem ser adicionadas pela responsável do 

projeto caso venha agregar ao projeto. No entanto o tamanho do documento está relacionado 

com o bom senso do responsável e cabe a ele alimentar o documento com quantidade de 

informação proporcional ao tamanho, complexidade e importância da solicitação. Deve ser 

lembrado que o propósito principal deste documento é gerar informação de qualidade para a 

equipe de arquitetura e também para ser usado como consulta em casos de desinteligências 

com o contratante, logo, para modificações ou projetos muito simples não é conveniente 

gastar grandes esforços para posteriormente arquivar um documento muito completo. A 

seguir está um exemplo de documento de especificação de requisitos que pode ser usado 

como modelo base. Nele, não foram adicionados detalhes dos requisitos funcionais para que 

não gerasse grande volume e dificultasse o entendimento do exemplo. 
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MODELO DE DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 
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2. PROCEDIMENTOS DE PROJETO E ARQUITETURA DO 
SISTEMA 

 

Nesta fase é assumido o início efetivo do projeto, e será gerada a base técnica para que 

a codificação possa ocorrer. 

 

 

 

2.1 Reutilização por meio do Desenvolvimento Baseado em 
Componentes 

 

A utilização de componentes, e principalmente a reutilização deles, traz muitos 

benefícios a um time de desenvolvimento. Os principais benefícios são: 

 

1) A melhora do gerenciamento da complexidade pela decomposição funcional; 

2) A realização de testes em paralelo ganhando velocidade nas entregas e alocação dos 

recursos humanos; 

3) A concentração de recursos e funcionalidade em bibliotecas facilitando a reutilização; 

 

A seguir estão descritos os passos para criar um catálogo de componentes para auxiliar 

a equipe localizar funções já existentes na empresa e também a catalogar novos recursos 

recém-criados. 

 

Como Fazer: 

 

Primeiramente deve ser criada uma planilha eletrônica em Excel ou outro software 

gestor de planilhas e disponibilizar a planilha pela rede corporativa para todos os 
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desenvolvedores da empresa. O propósito desta planilha é que os analistas, arquitetos e 

desenvolvedores possam saber quais funcionalidades já existem e não precisam ser recriadas. 

A planilha deve ser bastante simples e funcional para permitir facilmente a localização 

de recursos e também para ser viável a atualização no futuro sem gerar grandes esforços ao 

time. 

As colunas que obrigatoriamente fazem parte da planilha são: 

 

 Nome do Componente: o nome da biblioteca, para que os desenvolvedores possam 

localizar o código fonte no controlador de versão; 

 

 Linguagem de Programação e/ou Framework: muitas vezes uma mesma função 

existe em mais de uma biblioteca por conta da linguagem de programação usada, e 

esta informação é relevante quando uma função ou método precisa ser modificado por 

um programador que tem maior afinidade ou está trabalhando em um projeto que usa 

determinada linguagem de programação; 

 

 Projetos que utilizam: é OBRIGATÓRIO que quando uma rotina de uma biblioteca 

for ALTERADA ou EXCLUIDA seja comunicado aos responsáveis dos outros 

projetos que utilizam essa biblioteca, pois provavelmente esses projetos precisarão 

refazer as referências para o componente para que não sejam prejudicados. Quando 

uma nova rotina for adicionada em uma biblioteca não há a necessidade de avisar aos 

demais projetos, mas ela deve ser adicionada na planilha de catálogo. 

 

 Função / Método: o nome da rotina ajuda os programadores ganharem velocidade no 

uso delas quando estão localizadas em grandes bibliotecas; 

 

 Descrição da funcionalidade: É importante adicionar uma descrição mesmo que o 

nome da função ou método seja autoexplicativo, e na descrição deve se repetir as 

principais palavras do nome separadas e em português para facilitar a busca no futuro; 

 

Outras colunas que forem consideradas muito relevantes pelo gestor da empresa 

podem ser adicionadas a este documento, no entanto deve-se estar ciente que se muitas 

colunas forem adicionadas os novos cadastros tendem a ficar com pouca informação ou serem 

preenchidos incompletos por conta do trabalho extra. 
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A seguir está um modelo de planilha semelhante ao proposto preenchido com 

informações fictícias, mas que representam um cenário real de uma pequena empresa de 

software. 

 

MODELO DE PLANILHA DE CATALOGO DE COMPONENTES 
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2.2 Documentação Técnica da Arquitetura via UML 
 

A documentação técnica facilita o dia a dia dos desenvolvedores em muitos aspectos:  

 Para tirar dúvidas rápidas via consultas sem precisar abrir outros projetos para olhar 

código fonte; 

 Para conseguir visão ampla de todos os componentes que a empresa dispõe e aumentar 

o reúso na arquitetura de novas aplicações; 

 Para dar clareza ao cliente sobre a infraestrutura necessária para operar o sistema; 

 Facilitar a compreensão lógica das ligações entre os sistemas; 

 Entre outras; 

 

Com o uso dos diagramas de Classes, de Componentes e de Instalação são registrados 

os principais aspectos técnicos da estrutura física, físico-lógica e lógica do sistema.  

 

Como Fazer: 

 

A criação dos modelos deve ser feita por um analista de sistemas ou profissional com 

conhecimento técnico de UML. A UML faz parte das ementas da maior parte dos cursos 

técnicos e acadêmicos da área de software e também tem seu conhecimento estendido pela 

maior parte dos profissionais da área, mas mais informações técnicas dela podem ser obtidas 

nos seguintes livros: 

 Uml 2 - Guia Prático - 2ª Ed. 2014, Gilleanes T.A. Guedes 

 Aprenda Uml Por Meio de Estudos de Caso. 2014. Góes, Wilson Moraes 

 Uml Applied. 2014. Gunderson, KarlShoemaker, Martin L. 

 

Os diagramas UML podem ser construídos a mão livre, mas preferencialmente devem 

ser construídos usando softwares próprios que oferecem muitos recursos facilitadores. Os 

principais editores de UML usados no mercado são:  

 

 ArgoUML (Gratuito): http://www.argoUML.tigris.org 

 Dia (Gratuito):  http://www.lysator.liu.se/~alla/dia/ 

 Jude (Gratuito):  http://jude.change-vision.com/  

 Microsoft Visio:  http://products.office.com/en-us/visio/flowchart-software/ 

http://www.argouml.tigris.org/
http://www.lysator.liu.se/~alla/dia/
http://jude.change-vision.com/jude-web/product/community.html
http://products.office.com/en-us/visio/flowchart-software/
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Todas as ferramentas citadas possuem grande nível de recursos e dentre elas as mais 

utilizadas são Jude – que é de uso gratuito – e o Microsoft Visio, presente em algumas versões 

do pacote Microsoft Office. O manual de utilização de cada uma destas ferramentas é 

disponibilizado junto com o produto durante a instalação. 

 

A orientação mais importante é que os diagramas sejam disponibilizados em área 

comum a todos os desenvolvedores, mas preferencialmente seja criado um painel de parede 

onde possam ser coladas cópias em papel (fixados por alfinetes ou outras formas simples de 

pregadores) e que haja grande esforço em imprimir uma atualização e substitui-la neste 

painel.  

 

2.3 Validação dos Requisitos 
 

Para diminuir riscos prejudiciais na próxima fase da produção que é a codificação é 

necessário validar antecipadamente a disponibilidade e funcionamento de todos os recursos 

envolvidos com esta próxima fase. 

 

Como Fazer: 

 

Os requisitos para codificação que devem ser validados são: 

 

[dependências locais] 

 O framework, a IDE de compilação e o serviço de banco de dados estão em perfeitas 

condições para uso? 

 Existem recursos humanos disponíveis para todo o prazo previsto para a codificação? 

(livre de férias, períodos de licenças médicas e outros compromissos de ausência) 

[dependências externas – ambiente físico-lógico] 

 Todos os componentes (bibliotecas de funções) da empresa que serão necessários 

estão disponíveis para uso e não sofrerão manutenção de qualquer espécie no prazo 

estabelecido na codificação do novo software? 

 Cada um dos componentes de terceiros adquiridos para a implementação já estão 

instalados e testados no ambiente de desenvolvimento confirmando seu perfeito 
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funcionamento? (testados via criação de “dummy” ou pelo uso deste em outras 

soluções da empresa) 

[dependências de estrutura – ambiente físico] 

 Caso exista dependência de uma infraestrutura diferenciada, todos os firewalls e 

permissões de rede já foram testados? 

 Caso exista iteração de software com novos hardwares, estes já foram testados? 

 

Caso todos os itens acima sejam positivos, a empresa tem os requisitos necessários 

para iniciar a fase de codificação. Caso haja algum item faltante caberá ao gestor do projeto 

mitigar os impactos através dos recursos que lhe estiverem disponíveis. 

 

  



118 

 

 

 

3. PROCEDIMENTOS DE CODIFICAÇÃO 
 

Com a arquitetura do software fornecendo a devida estrutura técnica e documentação 

do projeto, cabe à equipe ter a capacidade necessária para codificar o software, que significa 

ter boa lógica de programação, domínio sobre a linguagem de programação e bom 

conhecimento das funções disponíveis no framework escolhido. 

No entanto, três procedimentos ajudam a manter a equipe organizada, atualizada 

tecnicamente e munida de bons artifícios para vencerem rapidamente possíveis contratempos 

do cotidiano, quais serão detalhados a seguir. 

 

 

 

3.1 Análise Periódica de Novas Tecnologias e Ferramentas 
 

Como em qualquer outro segmento tecnológico, a produção de frameworks, 

componentes, ferramentas e de outros recursos facilitadores de codificação é enorme. Por isso 

é necessário que as equipes de codificação trabalhem em sintonia com o mercado sempre 

buscando formas de produzir mais rápido, com menos falhas e gerando produtos com recursos 

condizentes com os fornecidos pela concorrência e com a necessidade do mercado. 

 

Como Fazer: 

 

Crie uma rotina semanal ou de outra periodicidade não superior a de duas semanas 

para que um gerente com conhecimento técnico, analista de sistemas, ou programador invista 

entre uma e quatro horas (conforme a disponibilidade do tempo e tamanho da equipe) para 

pesquisar por atualizações ou novidades tecnológicas e de ferramentas de codificação. Dica: 

pode ser produtivo que haja rodízio entre os funcionários encarregados de realizar essa 
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pesquisa, evitando assim que as pesquisas sejam realizadas sempre da mesma forma ou nas 

mesmas fontes, e também que o tempo de pesquisa não prejudique as demais tarefas dos 

funcionários. 

Os itens a serem verificados são oito, sendo os quatro primeiros de atualização e os 

quatro últimos de conhecimento e experimentação: 

 

1. Atualização das IDE’s usadas pela equipe: 

Com baixa frequência as IDE’s recebem atualizações (geralmente anuais), e por isso 

estas costumam ser fortemente anunciadas pelos fabricantes. Além das atualizações 

principais, deve-se ficar atento a possíveis packs de correções que são liberados com 

maior frequência e que mantém o ambiente de trabalho seguro e livre de bugs. Além 

das IDE’s de codificação, devem-se verificar atualizações das IDE’s de banco de 

dados (SGBD) e de controladores de versão (quando estes fazem parte de ambiente 

integrado). 

 

2. Atualização do framework usado pela equipe: 

Tão importante quanto as IDE’s o framework utilizado deve sempre estar na versão 

mais recente, pois ele se trata de uma biblioteca de funções e de componentes que 

geralmente possuem todos os recursos das versões anteriores, mas principalmente 

novos elementos que agregarão ao seu produto final, sejam por meio de novos 

recursos ou da disponibilidade de novas funções que reduzem a quantidade de 

codificação. As atualizações dos frameworks também são amplamente divulgadas nos 

sites dos fabricantes. Muitas vezes alguns fabricantes disponibilizam cadastros online 

para que equipes possam testar novas versões de frameworks ainda não lançadas, 

chamadas versões beta; fazer parte deste grupo de testadores possibilita estar à frente 

da concorrência. 

 

3. Atualização dos componentes de terceiros usados pelos produtos da empresa: 

Tão importante quanto à atualização de framework é manter atualizados os seus 

componentes providos por terceiros. Visite a página de cada fornecedor para descobrir 

novas atualizações e recursos. 
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4. Atualização da metodologia de trabalho usada pela equipe: 

Para completar a “manutenção tecnológica” do ambiente de trabalho, além da 

atualização das ferramentas listadas deve-se estar atento a novos procedimentos de 

trabalho contidos na metodologia usada pelo time. Por isso, visite os sites dos órgãos 

ou dos autores responsáveis pela metodologia usada e verifique novos procedimentos 

recomendados. Também existem muitas comunidades online que disponibilizam 

materiais completos e estudos sobre experimentações. 

 

5. Conhecimento e experimentação de novas IDE’s em evidência; 

É importante estar atento nas principais revistas e blogs de desenvolvimento de 

software para notar quando uma nova IDE ganha a atenção do mercado. Diversas 

linguagens de programação (como: C, C++, Java, PHP, HTML, CSS, etc) junto de 

seus frameworks operam independentes da IDE e podem ser migrados sem grande 

esforço. A decisão de troca de IDE deve ser feita pelo responsável técnico geral da 

equipe e após estudo de impacto onde deve ser avaliado se não serão perdidos recursos 

importantes ao tempo que serão adquiridos novos recursos importantes.  

 

6. Conhecimento e experimentação de novos frameworks e bibliotecas em evidência: 

Similar ao estudo anterior, mas com impacto muito maior deve-se ficar atento em 

revistas especializadas, comunidades e blogs sobre novos frameworks. Esta é uma 

mudança de grande impacto porque toda a codificação já realizada em seus produtos 

com recursos do framework anterior precisarão ser alterados, mas a troca de 

framework pode ser necessária em dois cenários: o primeiro é raro e acontece quando 

o fabricante do framework anuncia o fim de manutenção a ele; já o segundo cenário é 

mais possível e acontece quando o framework está se tornando obsoleto em relação 

aos concorrentes e transmitindo efeito semelhante aos seus produtos. Sempre que uma 

mudança de framework for prevista deve-se dividir a equipe para realizar a migração 

em paralelo a manutenção dos produtos. 

 

7. Conhecimento e experimentação de novos componentes com funções similares as 

utilizadas nos softwares produzidos pela empresa, mas mais evoluídos: 

Com pesquisa online nos sites dos maiores fabricantes de componentes para o 

framework usado pelo time, ou também com a ajuda do Google e outras ferramentas 
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de buscas online, procure por novos componentes com funcionalidades superiores aos 

que já possui. Exemplo: sua empresa possui um produto de BI com grades de decisão 

qual usa um componente de terceiros para fazer a combinação de dados em 3D; por 

meio das pesquisas periódicas você descobre que uma nova empresa na Índia acaba de 

lançar um componente de grade dinâmica para múltiplas dimensões e que se for 

utilizado em seu produto o tornará único no mercado nacional e com grande vantagem 

concorrencial. O custo do componente é totalmente viável, mas apenas fazendo a 

inspeção de mercado periódica você chegará até ele. 

 

8. Conhecimento e experimentação de novas metodologias ou técnicas pontuais que 

venham ajudar o desempenho de rotinas procedimentais da equipe: 

Ainda que a equipe esteja atualizada com as últimas práticas sugeridas pelos autores 

da metodologia em uso é importante manter atenção no mercado e avaliar novas 

metodologias concorrentes a sua, onde com estudo pode-se identificar a necessidade 

da troca de procedimentos pontuais ou mesmo da metodologia completa. 

 

De forma independente ao estudo realizado, a aplicação de qualquer atualização ou 

novidade identificada deve ser analisada e autorizada pelo gerente de projetos, a fim de 

encontrar o momento ideal para aplicar aos projetos de modo que não sobrecarregue ou 

prejudique a equipe. Não existe problema em verificar os oito itens propostos e não encontrar 

nada de novo e isso certamente ocorrerá na maioria dos estudos, mas é importante manter esta 

rotina, pois quando algo de novo surgir será descoberto muito logo pela sua equipe. 

 

3.2 Knowledge Base de Codificação 
 

A fase de codificação de um software é complexa e problemas técnicos são comuns. 

Uma base de conhecimento, também chamada de Knowledge Base, é um artifício que ajuda a 

equipe solucionar problemas de forma mais rápida. 

É comum que em ambientes que utilizam frequentemente os mesmos componentes, 

com a mesma IDE e gerando produtos com recursos similares tenham problemas técnicos 

reincidentes. Nestes cenários geralmente a experiência dos profissionais mais velhos baseados 

em suas experiências anteriores ajudam a equipe chegar à solução. Mas infelizmente esse 

cenário de colaboração é ruim para a empresa, porque fica dependente de três fatores:  
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1. Necessidade de boa memória para lembrar a solução aplicada anteriormente; 

2. Vontade e possibilidade de ajudar, já que muitas vezes outros projetos estão em 

situação crítica e não podem ser pausados para fornecer ajuda; 

3. Permanência dos funcionários na equipe, quando é um processo natural o giro de 

funcionários dentro das empresas; 

Para evitar estes três itens, a base de conhecimento é o artifício perfeito para ajudar a 

equipe chegar mais rápido à solução sem ter que ir buscar pela ajuda na imensa internet. 

 

Como Fazer: 

 

A base de conhecimento deve ser simples e registrar o mínimo sobre o problema e 

sobre a solução, mas o suficiente para que possa ajudar em uma reincidência futura. Caso seja 

necessário preencher muitas informações em pouco tempo os funcionários evitarão usá-la ou 

na correria do dia a dia optarão para “preencher depois” o que certamente favorecerá a perca 

de detalhes por esquecimento. 

Para criar a ferramenta pode-se optar por uma dentre as centenas de KBA’s 

disponíveis gratuitamente na internet ou a equipe customizar uma utilizando WordPress, ou 

ainda desenvolver a ferramenta por completo com a própria equipe de acordo com a 

necessidade, e que inclusive servirá de fator motivacional para o time usá-la posteriormente. 

Uma última possibilidade – menos recomendada, porém mais própria para micro times ou 

desenvolvedores sozinhos – é usar uma planilha eletrônica em Excel para guardar um 

pequeno texto ou link que possa ajudar a solucionar problema similar no futuro. 

 

As informações necessárias de serem registradas são: 

 Mensagem e/ou Código do erro (caso haja); 

 Pequeno descritivo do comportamento errôneo ou do cenário em que acontece a falha: 

deve ser registrado em no máximo 255 caracteres; 

 Data e hora: não precisa ser cadastrada pelo usuário, podendo ser administrada 

automaticamente pelo KBA; 

 Palavras chaves: para facilitar a busca posterior, colocar palavras chaves como o nome 

do componente ou recurso ou produto em que aconteceu o erro pode ser útil; 
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 Solução encontrada: em até 1000 caracteres apontar a forma de corrigir o problema, 

ou então colar o link para a solução do problema na internet (esta forma deve-se 

evitada porque o site externo pode vir a ser removido); 

 Anexos (opcional): de forma opcional dar a possibilidade de anexar algum arquivo, 

como uma biblioteca de funções (DLL) ou algum arquivo que repare o problema em 

questão (este recurso não é possível em planilhas eletrônicas); 

 

Ainda mais importante que registrar as informações é que o KBA possua bom recurso 

de busca e que consiga localizar com facilidade por qualquer palavra nas quatro primeiras 

informações registradas. No momento da escolha da ferramenta a ser usada com KBA é 

interessante optar por aquela que tenha mais recursos de busca, como a identificação do uso 

de “aspas”, OR e AND ou outros filtros avançados de busca. 

 

Estes são alguns Knowledge Base de uso gratuito: 

 

 http://www.caspio.com/apps/general-business/knowledge-base-database-system.aspx 

 http://www.bitrix24.com 

 http://www.spiceworks.com/free-it-knowledge-base-software 

 

3.3 Revisão de Código Fonte 

 
A revisão de código fonte é o elo entre a codificação do software e a fase de 

homologação do produto. Durante o desenvolvimento é impossível que o programador realize 

toda a codificação “no escuro” sem usar depuração para fazer os primeiros testes (chamados 

testes de caixa branca); quando esta revisão é feita sobre um algoritmo complexo ela deve ser 

feita por um segundo profissional, facilitando a identificação de falhas lógicas.  

Periodicamente também deve ser feito pelos próprios funcionários a revisão da 

padronização do modo de codificar da equipe, assegurando que os códigos fontes da empresa 

sigam sempre o mesmo padrão, independente do autor do código. 
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Como Fazer: 

 

Padronização do Código Fonte 

 
Para que exista um padrão é necessário um documento com as regras estipuladas pela 

empresa. A Metodologia Compacta não impõe um padrão e deixa a empresa livre para definir 

o seu próprio modelo.  

O documento de regras deve ser simples, contendo o cabeçalho padrão dos 

documentos da empresa (logo, cabeçalho, rodapé, data, etc), o titulo do documento e a 

listagem dos pontos desejados.  

As frases com os pontos desejados devem ser muito claras, curtas e desejavelmente 

acompanhadas de exemplos práticos. Os principais pontos a serem abordados são: 

 Regras sobre o uso de maiúsculas e minúsculas, e caracteres auxiliares, como: traço, 

underline, etc; 

 Regras para nomes de tabela, colunas, chaves e relacionamentos no banco de dados; 

 Regras para nomes de variáveis, métodos, funções, classes, bibliotecas e projetos; 

 Quantidade de detalhamento nos comentários presentes no código fonte; 

 Preferência por uso de determinados recursos técnicos, como o tipo do laço de repetição a 

ser usado (usar FOR ao invés de WHILE, por exemplo); 

 Proibições de comandos e recursos técnicos (não usar GO TO, por exemplo); 

 

O documento deve ser colocado em uma pasta (digital ou não) compartilhada e de 

fácil acesso por todos os funcionários desenvolvedores. 

Toda vez que for realizada uma revisão de código fonte, deve-se registrar em tópicos 

as inconsistências encontradas e envia-las por e-mail para o autor do código e para o gestor do 

projeto para que este as arquive em uma planilha Excel ou similar. 
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MODELO DE REVISÃO DE CÓDIGO FONTE COM INCONSISTÊNCIAS 

 

 

O gestor deve repassar os itens do corpo do e-mail para uma planilha preenchendo 

também duas colunas com AUTOR (do código fonte) e DATA. Posteriormente é possível 

sumarizar a quantidade de inconsistências por funcionários e medir a melhora em relação ao 

passar do tempo. 

 

Algoritmos Complexos 

 
Para a revisão de algoritmos complexos necessita-se primeiramente mensurar o que é 

“complexo” para então solicitar a revisão. Para tal, a empresa pode mensurar o recurso por 

intermédio de “Pontos Por Função” (caso a empresa adote esta técnica) ou pelo próprio bom 

senso do programador em admitir estar trabalhando em um código fonte de alta complexidade 

para ele (já que profissionais possuem capacidades diferentes). 

Sempre que um profissional for acionado para revisar um trecho ele deve registrar 

também por e-mail para o autor do código e para o gestor do projeto (idêntico ao modelo do 

item anterior deste manual) se foram encontradas falhas. Este feedback não tem propósito de 

punir o autor, mas de reportar ao gestor de que algoritmos de tal complexidade podem ser 

atribuídos para outro profissional em cenário crítico futuro, e também para possibilitar 

mostrar a evolução de determinado funcionário. 

Qualquer correção necessária neste tipo de revisão deve ser feito pelo próprio revisor 

e então passada para nova revisão pelo autor original, e assim sucessivamente até que o 

código fonte chegue a sua versão definitiva aprovada pelos dois desenvolvedores, salvo se o 

projeto estiver com cronograma já ultrapassado. 
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4. PROCEDIMENTOS DE HOMOLOGAÇÃO 
 

A fase de homologação é a que verifica por meio de execução controlada se o 

comportamento do software produzido ocorre de acordo com o esperado. O objetivo desta 

fase é revelar o máximo e qualquer tipo de falha presentes no produto para que possam ser 

corrigidas antes da entrega final para o cliente.  

 

 

 

4.1 Testes de Unidade, Integração e de Sistema 
 

Como Fazer: 

 

Definir o Responsável pela Homologação 

 

A primeira coisa a ser definida é o responsável pelos testes e homologação.  

Para trabalhadores autônomos não existe outra opção se não a do próprio programador 

realizar a homologação; neste caso o profissional deve separar algum tempo específico para 

os testes e neste tempo dedicado não deve usar ferramentas técnicas para auxiliá-lo.  

Já para equipes com dois ou três desenvolvedores em um mesmo projeto, deve-se 

estipular um dos profissionais para trabalhar nos testes diminuindo sua carga e compromissos 

no desenvolvimento; este profissional deverá agir como sendo um testador de ofício quando 

estiver alocado para esta tarefa.  

Para equipes com quatro ou mais desenvolvedores provavelmente há grande volume 

de desenvolvimento o que justifica a aquisição de um quinto profissional exclusivo para os 

testes, mas caso não seja possível deve-se trabalhar com um ou dois profissionais de forma 

híbrida. 
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Solicitar a Homologação 

 
A atividade de homologação começa com a requisição de homologação feita pelo 

gestor da equipe de desenvolvimento para o testador daquele projeto. 

A requisição de homologação deve ser feita por e-mail e colocando em cópia os 

desenvolvedores (para ajudarem em possíveis dúvidas do testador). O e-mail deve ser 

respondido imediatamente pelo testador para informar que está ciente e posicionar a equipe da 

previsão de início e término da atividade. Caso haja qualquer tipo de falha neste meio de 

comunicação cabe ao gestor avaliar o tempo que se passou sem resposta do homologador e 

então providenciar uma cópia impressa entregue em mãos para garantir a continuidade do 

processo. 

No título do e-mail de solicitação deve constar obrigatoriamente: 

1) Nome do módulo / ou Função a ser testada 

2) Versão da mesma solicitação, para ajudar ao testador a filtrar o que focar na nova 

bateria de testes. 

Ex.:  Versão 1 (primeira vez que será testada) 

Versão 2 (com correções sugeridas na homologação 1) 

Versão 3 (com correções sugeridas na homologação 2) 

 

No corpo do e-mail deve obrigatoriamente constar: 

3) URL ou caminho da rede onde está o software a ser testado; 

4) Intensidade: como projetos muitas vezes sofrem atrasos, na fase de homologação 

costumeiramente tenta-se recuperar parte desses atrasos. Por isso, deve ser 

posicionado ao testador se o projeto está em situação crítica ou administrável. A 

intensidade da homologação deve ser informada pelo número de horas 

disponíveis para esta atividade de homologação; 

5) Previsão de Término: o gestor tem mais claramente do que qualquer outro 

envolvido a previsão de entrega do produto final, sobrecarga ou conforto da 

equipe, a existência de projetos paralelos, entre outros fatores. Por isso, ele deve 

estipular a data ou hora de término para a homologação. Portanto, se uma 

atividade foi estipulada às 13h00 da tarde com intensidade “2” e previsão de 

término às 17h00 do mesmo dia, o homologador saberá que deve começar esta 

homologação no máximo às 15h00, e caso isto não seja possível por conta de 

outros projetos em homologação deve informar ao gestor para que faça decisões. 
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6) Enfoque: em determinados cenários há a necessidade de testar toda a aplicação 

ou módulo, mas na maioria dos casos a equipe ou o gestor quer foco em algo 

especifico.  

7) Instruções para os testes e anexo com a Especificação de Requisitos do projeto 

(ou o caminho para a pasta física com a documentação): nesta área deve ser 

informados pré-requisitos para os testes que possibilitarão o testador ganhar 

tempo, como e-mails, logins e senhas ou outras informações que contribuam para 

os testes. 

 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO 
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Formular Plano de Testes 

 

Os testes unitários e de integração ocorrem baseados em planos de testes. Os planos 

de testes são documentos criados para cada função, rotina, página ou módulo de software, e 

opera como um roteiro para que nada seja esquecido de testar. Cada empresa, ou equipe, tem 

sua preferência para escolher o profissional que criará o plano de testes. A forma mais 

recomendada em livros e artigos é a de o arquiteto da informação ou o gerente do projeto crie 

os planos, mas é muito comum de na prática os planos de testes serem formulados pelo 

próprio testador no momento em que realizará os testes pela primeira vez. A Metodologia 

Compacta deixa essa escolha livre, inclusive podendo variar de projeto para projeto de acordo 

com a criticidade enfrentada na ocasião. É fundamental que o plano de testes seja criado e 

posteriormente arquivado para reutilização em testes idênticos no futuro. O plano de testes 

também deve ser enxuto em nível de detalhamento (colunas) e se possível se assemelhar a 

uma listagem simples do que deve ser testado; no entanto, ele deve ser minucioso e cobrir o 

máximo de recursos e combinações de usos possíveis do sistema garantindo que nenhuma 

funcionalidade fique de fora. Para esta atividade é muito importante características de 

criatividade e de investigação no formulador do plano de testes. 

Após ser criada a primeira versão do plano com os testes unitários garantindo que 

todas as funcionalidades do software serão testadas é o momento de revisar a documentação 

técnica para verificar quais integrações existem e então verificar se uma a uma já está sendo 

testada junto ao plano de testes formulado e caso não, adicionar os novos que se referem à 

integração faltante (uma consulta ao WebService do Correios, por exemplo). 

A seguir está um modelo de plano de testes que pode ser usado na maioria dos 

projetos. Com poucas colunas está registrada a atividade e o resultado que se espera dela, e as 

demais colunas auxiliam na coleta dos resultados guardando o comportamento, nível de 

criticidade e observações. Para a definição dos testes unitários do exemplo foi usada uma tela 

de Simulador de Financiamentos para veículos, conforme ilustração: 
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TELA FICTÍCIA USADA PARA FORMULAÇÃO DO PLANO DE TESTES 

 

 

MODELO DE PLANO DE TESTES 

# Atividade Resultado Esperado Ok 
Falha Obtida 
(comportamento) 

OBS / 
Complemento / 
Msg Erros 

P
e

so
 (

1
 a

 5
) 

1 
Simulação com formulário incompleto 
(varia campos) 

Mensagem informando o 
preenchimento obrigatório 

X     

 

  

2 
Simulação com: CDC / Zero Km / 2014 / 
valor veiculo R$ 30.000 / entrada de R$ 
10.000 (30%) / 12 parcelas 

Primeira parcela com valor de 
R$ 2.359,00 com juros de 0.99% 

X     

 

3 
Simulação com: CDC / Usado / 2012 / 
valor veiculo R$ 30.000 / entrada de R$ 
10.000 (30%) / 12 parcelas 

Primeira parcela com valor de 
R$ 2.690,00 com juros de 1.59% 

X     

 

4 
Simulação com: CDC / Zero Km / 2014 / 
valor veiculo R$ 30.000 / entrada de R$ 
15.000 (50%) / 12 parcelas 

Primeira parcela com valor de 
R$ 2.025,00 com juros de 0.50% 

X     

 

5 
Simulação com: CDC / Usado / 2012 / 
valor veiculo R$ 30.000 / entrada de R$ 
15.000 (50%) / 12 parcelas 

Primeira parcela com valor de 
R$ 2.405,00 com juros de 1.29% 

X     

 

  

6 

Simulação com: LEASING / Zero Km / 
2014 / valor veiculo R$ 30.000 / 
entrada de R$ 10.000 (30%) / 12 
parcelas 

Primeira parcela com valor de 
R$ 2.359,00 com juros de 0.99% 

X     

 

7 

Simulação com: LEASING / Usado / 
2012 / valor veiculo R$ 30.000 / 
entrada de R$ 10.000 (30%) / 12 
parcelas 

Primeira parcela com valor de 
R$ 2.690,00 com juros de 1.59% 

X     
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8 

Simulação com: LEASING / Zero Km / 
2014 / valor veiculo R$ 30.000 / 
entrada de R$ 15.000 (50%) / 12 
parcelas 

Primeira parcela com valor de 
R$ 2.025,00 com juros de 0.50% 

  

Não foi realizada a 
simulação. Foram feitas 
cinco tentativas. 
Aparentemente a falha 
foi ocasionada por 
TIMEOUT no 
componente de 
simulação 

No event viewer do 
servidor foi obtida 
a seguinte 
mensagem: "The 
remote server 
doesn't respond. 
Transaction 
aborted." 

 
 
 
 
 
 

4 

9 

Simulação com: LEASING / Usado / 
2012 / valor veiculo R$ 30.000 / 
entrada de R$ 15.000 (50%) / 12 
parcelas 

Primeira parcela com valor de 
R$ 1.950,00 com juros de 0.85% 

  
Os valores retornados 
estão idênticos aos de 
CDC. Rever cálculo 

  

 
 

5 

 

Sempre que um teste for ser iniciado deve-se fazer uma cópia da matriz do plano e 

posteriormente arquiva-la com o nome modificado adicionando a data atual. 

 

Realizar os Testes de Sistema 

 

Por último, após a conclusão do software e durante a expedição (instalação em 

ambiente definitivo) uma última bateria de verificação chamada teste do sistema. Esse tipo de 

testes assegurará que o ambiente está devidamente instalado e compatível com o software e 

que variáveis de versão de browser, políticas de segurança, velocidade de banda entre outras 

comprometa o uso do sistema. 

Para realizar os testes de sistema deve-se utilizar o mesmo plano de testes, no entanto 

pode-se acelerar o processo de testes evitando que atividades muito similares sejam repetidas 

e priorizar nas que usam recursos e integrações diferentes. Por exemplo, no simulador de 

veículos utiliza muitos fatores para definir a taxa de financiamento, no entanto todas as taxas 

são calculadas internamente por um componente integrado; ciente disso uma única simulação 

testará se o layout está correto, se a integração está funcionando e se o tempo de resposta foi 

satisfatório, dispensando a necessidade de repetir o teste para cada perfil de cliente ou valor 

de veiculo desejado. 
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4.2 Instituição de Planilha de QA 
 

Informações a respeito da qualidade são muito úteis do ponto de vista da 

administração das equipes, e com ela pode-se motivar a equipe, focar atenção em 

determinados funcionários, ou mesmo identificar que a empresa precisa de ajuda externa. 

Justamente para trazer esses números sobre a qualidade da produção e não gerar 

grandes esforços em controles e cálculos, a Metodologia Compacta utiliza o próprio plano de 

testes para fornecer os contadores e uma planilha simples para os sintetizarem. 

 

Como Fazer: 

 

O primeiro passo é realizado pelo homologador, que encontra uma falha e a registra 

na cópia do plano de teste junto com um peso de 1 a 5, sendo “1” algo mais simples e “5” um 

erro de grande importância. O segundo passo é feito pela equipe de desenvolvimento que 

corrigirá a falha e devolverá o plano de testes com uma nova coluna preenchida ao lado das 

falhas com o nome do(s) responsável pelo desenvolvimento inicial. Dessa forma, o próprio 

desenvolvedor assume o erro e dispensa a necessidade de comunicação extra com o 

homologador. O terceiro passo é o homologador adicionar em uma planilha própria o 

somatório de “pesos” de cada desenvolvedor presente no plano. 

O Modelo de Planilha de QA ilustra como ficaria a planilha preenchida após cinco 

aplicações de planos de teste. O primeiro plano de testes geraria dois registros, sendo um para 

cada desenvolvedor responsável pelos bugs encontrados, enquanto os demais apenas um 

registro por plano de teste. Junto do nome do desenvolvedor deve ser registrado o projeto 

principal, a sub tarefa, qual foi o plano de testes e a somatório dos pesos das falhas agrupadas 

por desenvolvedor. 

 

MODELO DE PLANILHA DE QA 

Desenvolvedor Projeto Módulo (Sub Tarefa) Plano de Testes QA 

Joaquim Sist. Bancário Simulador Simulador20140812.xls 8 

Rodrigo Sist. Bancário Simulador Simulador20140812.xls 2 

Joaquim Sist. Bancário Simulador Simulador20140813.xls 1 

Rodrigo Sist. Bancário E-mail para Contato Contato20140814.xls 2 

Carlos Lojas Virtuais Carrinho de Compras Carrinho20140901.xls 28 

Lucas Lojas Virtuais Checkout Checkout20140902.xls 2 
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Com estas informações é possível fazer agrupamentos no Excel ou outra planilha 

eletrônica trazendo o somatório de QA por Desenvolvedor, por Projeto e por Módulo. Quanto 

maior a numeração atingida, pior está o projeto e maior é a quantidade de retrabalho. 

 

Desempenho por Funcionário 
 

Desempenho por Projeto 
 

Desempenho por Módulo 

Carlos 28 
 

Lojas Virtuais 30 
 

Carrinho de Compras 28 

Joaquim 9 
 

Sist. Bancário 13 
 

Simulador 11 

Rodrigo 4 
    

E-mail para Contato 2 

Lucas 2 
    

Checkout 2 

 

Independente de existir ou não metas individuais ou de equipes para qualidade, os 

resultados sintéticos devem ser expostos para toda equipe para que haja auto avaliação por 

parte dos profissionais. Para a estipulação de metas, deve-se usar um cálculo de relação entre 

o esforço total previsto para o projeto em relação ao número total de pontos de QA atingidos. 

Exemplo: o módulo de “Carrinho de Compras” foi estimado 160h (ou Pontos por Função) de 

esforço e para esse valor historicamente a equipe produz 25 pontos de QA. A meta estipulada 

deve ser logo abaixo disso e dentro de um cenário possível, como 22 ou 20 pontos. Com o 

avançar do tempo e com a melhora dos números, as metas buscarão o equilíbrio com o 

histórico dos últimos meses diminuindo a curva de melhora, no entanto isso pode significar 

que o time já está em um grau muito satisfatório de qualidade. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO 
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