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RESUMO 
 
 

SANTOS, Ivânia Ramos dos. Modelo para processo de desenvolvimento de 
software a partir da engenharia de requisitos: uma proposição orientada às 
empresas do APL de TI do Sudoeste do Paraná. 2016. 158f. Dissertação – 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2016. 
 
A qualidade do produto de software tem sido associada à qualidade do seu processo 
de desenvolvimento. Existem diversos modelos e normas de qualidade, que podem 
ser utilizados por empresas de software de pequeno porte, a partir dos quais se 
entende que os processos definidos de acordo com esses modelos permitem prever 
os seus resultados. Um dos processos essenciais para a qualidade está relacionado 
aos requisitos do software, abrangendo da definição do requisito, do ponto de vista 
do usuário, à manutenção do software, com rastreabilidade ao longo de todo o ciclo 
de vida e do seu processo de produção, sendo esse o campo de estudo da 
Engenharia de Requisitos (ER). A inovação desempenha um papel relevante no 
desenvolvimento de software, no produto e no uso de tecnologias e procedimentos 
técnicos e gerenciais, visando assegurar qualidade e minimizar recursos, custo e 
prazo. Com base nessas motivações, este trabalho propõe um modelo para 
inovação no processo de desenvolvimento de software, com ênfase na ER, 
orientado ao contexto do Arranjo Produtivo Local (APL) de TI do Sudoeste do 
Paraná. O agrupamento de micro e pequenas empresas em APLs ou outras formas 
de organização, traz como benefícios o compartilhamento de recursos, experiências, 
mão-de-obra especializada, estratégias de mercado, ações de capacitação e 
consultorias. Porém, apenas participar desses agrupamentos não é suficiente para 
assegurar às empresas desenvolvedoras de software, especialmente as de pequeno 
porte, a expansão e mesmo a manutenção no mercado. A competitividade também 
está associada à redução de recursos e de tempo de produção e ao fornecimento de 
produtos e serviços que atendam a critérios estabelecidos de qualidade. O modelo 
proposto foi construído a partir de uma pesquisa-ação, de abordagem 
predominantemente qualitativa, envolvendo embasamento bibliográfico e estudo 
multicasos realizado com cinco empresas desse APL. O estudo multicasos permitiu 
identificar necessidades e problemas das empresas acerca do Processo de 
Desenvolvimento de Software (PDS), a serem supridos com o modelo proposto; e a 
pesquisa ação possibilitou ajustar, detalhar e validar esse modelo. O processo 
padrão define um modelo que é especializado, quando da realização de cada projeto 
de software, pelos ajustes necessários ao contexto do projeto. Os resultados dessa 
pesquisa buscaram apresentar alternativas de aplicação de técnicas para atender 
critérios de qualidade, alinhados a ER e modelos de qualidade. O trabalho também 
apresenta alternativas de adaptação às empresas do APL. 
 
Palavras-chave: Processo de Desenvolvimento de Software. Engenharia de 
Requisitos. Inovação em Processo. APL. 



 

 

ABSTRACT 
 

 

SANTOS, Ivânia Ramos dos. A Model for software development process from 

requirements engineering: a proposition designed to IT cluster companies in 

Southwest of Paraná. 2016. 158f. Dissertation - Graduate Program in Industrial and 

Systems Engineering, Technological University Federal of Parana. Pato Branco, 

2016. 

 

The quality of the software product has been linked to the quality of its development 

process. There are several models and quality standards, which can be used for 

small software companies, from which it is understood that the defined processes 

according to these models can anticipate their results. One of the key processes for 

quality is related to software requirements, including the definition of requirement, 

from the user point of view, the software maintenance, with traceability throughout 

the lifecycle and its production process, and that the study of the Requirements 

Engineering fields. The Innovation plays an important role in the development of 

software, the product and the use of technologies and technical and managerial 

procedures to ensure quality and minimize resources, cost and time. Based on these, 

this work proposes a model for innovation in the software development process, with 

emphasis on Requirements Engineering, oriented to the context of the Local 

Productive Arrangement IT Paraná Southwest. The grouping of micro and small 

enterprises or other forms of organization, brings the benefits of resource sharing, 

experiences, skilled labor, marketing strategies, training activities and consulting. 

However, only be part of these groups is not enough to ensure the software 

development, especially small companies, expansion and even the market kept. 

Competitiveness is also associated with reduced resources and production time, 

goods and services the supply, that meet established quality criteria. The proposed 

model was constructed from an action research, of qualitative approach, involving 

bibliographical basis and multicases study of five companies that Cluster. The 

multicases study identified needs and problems of companies about the Software 

Development Process (SDP), to be supplied with the model; and action research 

possible fit, detail and validate this model. The pattern defines a process model that 

specializes when performing each software project, the necessary adjustments to the 

project context. The results of this research sought to present application of technical 

alternatives to meet quality criteria, aligned to RE and quality models. The work also 

presents alternatives to adapt to Cluster companies. 

 

Keywords: Software Development Process. Requirements Engineering. Innovation 
Process. Cluster. 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1 - Visão geral do RUP .................................................................................. 21 
Figura 2 - Níveis de definição de processos ............................................................. 23 
Figura 3 - Processo de desenvolvimento de produtos .............................................. 24 

Figura 4 - Atividades básicas do processo de software ............................................ 25 
Figura 5 - Entradas e saídas do processo de Engenharia de Requisitos .................. 27 
Figura 6 - Atividades de alto nível da Engenharia de Requisitos .............................. 28 
Figura 7 - Perspectivas das metodologias ágeis ....................................................... 32 
Figura 8 - Ciclo de vida Scrum .................................................................................. 34 

Figura 9 - Localização geográfica do Sudoeste do Paraná ....................................... 47 
Figura 10 - Mapa do Ecossistema do APL de TI do Sudoeste do Paraná ................ 48 

Figura 11 - Etapas da pesquisa ................................................................................ 50 
Figura 12 - Modelo conceitual da pesquisa ............................................................... 53 
Figura 13 - Conceitos e relacionamentos para o PDS proposto ............................... 72 
Figura 14 - Visão geral do Processo de Desenvolvimento de Software .................... 75 

Figura 15 - Subprocessos e atividades do Pré-Projeto ............................................. 76 
Figura 16 – Subprocessos e atividades de Projeto ................................................... 79 

Figura 17 - Estrutura Redmine proposta no projeto .................................................. 86 
Figura 18 - Estrutura de biblioteca ............................................................................ 87 
Figura 19 - Itens básicos para biblioteca organizacional ........................................... 87 

Figura 20 - Estrutura de documentação .................................................................... 87 

Figura 21 - Estrutura geral da política organizacional ............................................... 88 
Figura 22 - Estrutura sugerida para produtos e projetos ........................................... 90 
Figura 23 - Nova solicitação ...................................................................................... 91 
Figura 24 - Atividade de análise ................................................................................ 92 
Figura 25 - Estimativa por critério .............................................................................. 94 
Figura 26 - Ambiente de descrição de caso de uso .................................................. 95 

Figura 27 - Quantidade de atores.............................................................................. 96 
Figura 28 - Subprocesso de pré-projeto atualizada após Oficina 1 ......................... 100 

Figura 29 - Planejamento do projeto no Redmine ................................................... 101 
Figura 30 - Monitoramento do projeto por gráfico de Gantt ..................................... 104 
Figura 31 - Monitoramento de escopo ..................................................................... 104 

Figura 32 - Cadastro de impedimento ..................................................................... 105 

Figura 33 - Registro de inovação ............................................................................ 107 
Figura 34 - Estrutura para registro de inovação ...................................................... 108 
Figura 35 – Apresentação geral do modelo proposto.............................................. 114 



 

 

LISTA DE QUADROS 
 
 
Quadro 1 - Modelos de processo de software ........................................................... 20 
Quadro 2 - Características de metodologias ágeis de desenvolvimento de software 30 
Quadro 3 - Caracterização de métodos ágeis de desenvolvimento de software ....... 31 

Quadro 4 - Comparação entre métodos ágeis .......................................................... 33 
Quadro 5 - Guias do modelo MPS.BR ...................................................................... 37 
Quadro 6 - Níveis de maturidade MPS.BR ................................................................ 38 
Quadro 7 - Atributos e resultados esperados ............................................................ 40 
Quadro 8 - Resultados esperado GRE no MPS.BR .................................................. 41 

Quadro 9 - Características de empresas participantes do estudo multicasos ........... 60 
Quadro 10 - Papéis identificados nas empresas ....................................................... 62 

Quadro 11 - Resumo do estudo multicasos .............................................................. 66 
Quadro 12 - MPS.BR e estudo multicasos ................................................................ 69 
Quadro 13 - Fundamentação conceitual da proposta ............................................... 71 
Quadro 14 - Política organizacional .......................................................................... 74 

Quadro 15 - Modelo de cronograma ......................................................................... 80 
Quadro 16 - Primeira oficina realizada: PDS ............................................................. 82 

Quadro 17 - Primeira oficina realizada: Engenharia de Requisitos ........................... 83 
Quadro 18 - Primeira oficina realizada: Inovação...................................................... 83 
Quadro 19 - Ações planejadas para PDS na 1a oficina e realização ........................ 84 

Quadro 20 - Ações planejadas para ER na 1a oficina e realização .......................... 85 

Quadro 21 - Ações planejadas para Inovação na 1a oficina e realização ................. 85 
Quadro 22 - Status de requisitos em análise ............................................................ 92 
Quadro 23 - Exemplo de solicitação e solução ......................................................... 93 
Quadro 24 - Atores .................................................................................................... 96 
Quadro 25 - Critérios de classificação de casos de uso ............................................ 97 
Quadro 26 - Fatores técnicos .................................................................................... 97 

Quadro 27 - Fatores ambientais ................................................................................ 98 
Quadro 28 - Política organizacional ajustada .......................................................... 107 

Quadro 29 - Segunda oficina realizada: PDS .......................................................... 108 
Quadro 30 - Segunda oficina realizada: Engenharia de Requisitos ........................ 109 
Quadro 31 - Segunda oficina realizada: inovação ................................................... 109 

Quadro 32 - Critérios de avaliação de backlog ....................................................... 110 

Quadro 33 - Checklist de marcos de projeto ........................................................... 110 
Quadro 34 - Checklist para reunião diária ............................................................... 111 
Quadro 35 - Critérios de monitoramento ................................................................. 111 

Quadro 36 - Critérios de viabilidade ........................................................................ 111 
Quadro 37 - Critérios de aceitação.......................................................................... 112 
Quadro 38 - Critérios de priorização ....................................................................... 112 
Quadro 39 - Verificação de atendimento à fundamentação do modelo .................. 113 



 

 

LISTA DE SIGLAS  
 
 

ABES   Associação Brasileira de Empresas de Software 
AP   Atributo do Processo 
APL    Arranjo Produtivo Local  
ASD   Adaptive Software Development 
BABOK  Business Analysis Body of Knowledge 
BID    Banco Interamericano de Desenvolvimento 
BMPN   Business Process Modeling Notation 

CMM   Capability Maturity Model 
CMMI    CMM Integration 

DBA   Database Administrator 
DPCT   Departamento de Política Científica e Tecnológica 
DSDM   Dynamic Systems Development Method 
ER   Engenharia de Requisitos 
FDD    Feature-driven Development 
FINEP   Financiadora de Estudos e Projetos 
FIRJAN  Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 
GRE   Gerência de Requisitos 
IBGE   IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDC   International Data Corporation 
IES   Instituições de Ensino Superior 
MCTI    Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

MPS.BR  Melhoria de Processos do Software Brasileiro 
MR-MPS  Modelo de Referência – MPS 
OECD   Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
PDS    Processo de Desenvolvimento de Software 
PDS-PGFN  Processo de Desenvolvimento de Software da Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional 
PIB   Produto Interno Bruto 
PINTEC   Pesquisa de Inovação Tecnológica 

PME    Pequenas e Médias Empresas 
PSP   Personal Software Process  
RUP   Rational Unified Process 

SEBRAE  Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
SEI    Software Enginnering Institute 

SI    Sistemas de Informação 
SOFTEX   Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro 
SPEM  Software & Systems Process Engineering Meta-Model 

Specification 

SPI    Software Process Improvement 
SPICE   Software Process Improvement and Capability Determination 
TI    Tecnologia de Informação 
TSP   Team Software Process 

UAW    Actor Weight 
UCP    Use Case Points 
UML   Unified Modeling Language 

UUCW   Unadjusted Use Case Weight 
XP   Extreme Programming 



 

 

SUMÁRIO 
 
 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 8 
1.1 OBJETIVOS ........................................................................................................ 12 
1.1.1 Objetivo Geral .................................................................................................. 12 

1.1.2 Objetivos Específicos ....................................................................................... 12 
1.2 JUSTIFICATIVA .................................................................................................. 12 
1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO ............................................................................... 17 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 18 
2.1 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE .................................. 18 

2.1.1 Ciclo de Vida do Processo de Desenvolvimento de software ........................... 23 
2.1.2 A Engenharia de Requisitos na Melhoria do Desenvolvimento de Software .... 25 

2.2 METODOLOGIAS ÁGEIS ................................................................................... 29 
2.2.1 Scrum ............................................................................................................... 34 

2.3 QUALIDADE DE SOFTWARE ............................................................................ 35 
2.3.1 MPS.BR ............................................................................................................ 37 

2.3.2 Gerência de Requisitos no MPS.BR ................................................................ 40 
2.4 INOVAÇÃO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ........ 42 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA ........................................................................... 45 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA .................................................................. 45 
3.2 UNIDADE DE PESQUISA E ANÁLISE ............................................................... 47 

3.3 ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DA PESQUISA ................................................. 49 

4 RESULTADO ......................................................................................................... 59 
4.1 FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA ................................................................. 59 
4.1.1 Estudo Multicasos ............................................................................................ 59 
4.1.1.1 Análise de resultados do estudo multicasos .................................................. 67 
4.1.2 Fundamentação Conceitual da Proposta ......................................................... 69 
4.1.3 Metamodelo Conceitual para Fundamentar o Modelo de PDS Proposto ......... 72 

4.2 MODELO DE PDS PROPOSTO ......................................................................... 73 
4.2.1 Política Organizacional ..................................................................................... 74 

4.2.2 Processo Padrão de Desenvolvimento de Software ........................................ 75 
4.2.2.1 Pré-projeto ..................................................................................................... 76 
4.2.2.2 Projeto ........................................................................................................... 78 

4.3 OFICINAS DE AVALIAÇÃO E AJUSTES NO MODELO PROPOSTO ................ 81 

4.3.1 Primeira Oficina ................................................................................................ 81 
4.3.2 Segunda Oficina ............................................................................................. 108 
4.3.3 Terceira Oficina .............................................................................................. 112 

4.3.4 Formatação final e avaliação do Modelo Proposto ......................................... 114 
5 CONCLUSÃO ...................................................................................................... 117 
REFERÊNCIAS....................................................................................................... 121 
APÊNDICE A .......................................................................................................... 136 
APÊNDICE B .......................................................................................................... 139 

APÊNDICE C .......................................................................................................... 143 
APÊNDICE D .......................................................................................................... 152 
APÊNDICE E .......................................................................................................... 153 
APÊNDICE F .......................................................................................................... 154 

APÊNDICE G .......................................................................................................... 155 
APÊNDICE H .......................................................................................................... 156 
 



 

 

8 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

Em 2014, o faturamento do setor de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil 

foi de quase 130 bilhões, sendo 6,7% superior ao ano anterior (DREHER, 2015). E, 

em 2015 o aumento foi de 9,2% em relação ao ano de 2014, de acordo com dados 

da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) em parceria com a 

International Data Corporation (IDC) (ABES, 2016). Para 2020, é estimado um 

faturamento no mercado global para o setor na ordem de US$ 3 trilhões e no Brasil a 

estimativa é de US$ 200 bilhões, com 10% desse valor correspondendo a 

exportações (TI MAIOR1, 2014).  

Visando posicionar o Brasil como protagonista no mercado internacional, o 

Programa Estratégico de Software e Serviços, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), atua em cinco frentes: a) desenvolvimento econômico e social; b) 

posicionamento internacional; c) inovação e empreendedorismo; d) produção 

científica, tecnológica e inovação; e) competitividade. Quanto a este último aspecto, 

Shah e Shrivastava (2013) destacam que a competitividade é a força condutora da 

revolução do mercado global. Porém, há falta de certificações de qualidade e técnica 

é um dos fatores que dificulta o sucesso nesses pilares, principalmente o de 

internacionalização (SOFTEX2 / DPCT-UNICAMP, 2005). 

A qualidade do software está relacionada ao Processo de Desenvolvimento 

de Software (PDS). Os processos definem a base para o controle gerencial de 

projetos, estabelecendo como a qualidade é assegurada e as modificações são 

geridas. Eles também representam o contexto de aplicação dos métodos técnicos, 

de uso das ferramentas e de obtenção dos resultados (PRESSMAN, 2011). 

Os processos, quando definidos considerando a cultura organizacional, as 

especificidades do projeto e em atendimento a modelos de qualidade, facilitam 

respostas a replanejamentos e o alcance de interesses e expectativas (CHEN; 

LAPAUGH; SINGH, 2002). No contexto deste trabalho, um modelo é entendido 

como um guia de apoio na definição de processos de uma organização (ARAÚJO et. 

al, 2004). 

As respostas estão relacionadas à facilidade de reestruturação do processo 

para atender a mudanças na empresa que desenvolve o software (equipe, 

                                                 
1 Programa Estratégico de Software e Serviços de Tecnologia da Informação 
2 Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro 
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metodologias) e demandadas pelos clientes (alteração de requisitos) e pelo mercado 

(requisitos de qualidade, tecnologias). 

No desenvolvimento de software, mudanças em requisitos são frequentes, 

impactando no tempo e no custo de projeto. Os requisitos podem inviabilizar ou 

inutilizar um produto de software, quando mudanças não forem adequadamente 

gerenciadas e requisitos se tornarem obsoletos (PETERSEN; WOHLIN, 2010). 

Sommerville e Ransom (2005) reforçam que não há processo de desenvolvimento 

de software que possa manter tempo e custo de projeto e qualidade de produto sob 

controle quando os requisitos não são adequadamente definidos. 

 Os requisitos de um software correspondem às características esperadas do 

serviço oferecido, ou seja, é o que ele deve fazer para alcançar seus objetivos 

(SOMMERVILLE, 2011; PFLEEGER, 2004). Assim, os requisitos podem ser 

considerados como a principal forma de validar a excelência do software, por 

interferir na qualidade (ROBERTSON; ROBERTSON, 2006). Os requisitos de 

software são de responsabilidade da Engenharia de Requisitos (ER), área que trata 

da análise das necessidades, das especificações e da documentação dos requisitos 

e fornece mecanismos para facilitar sua verificação e (THAYER; DORFMAN, 2000), 

incluindo a rastreabilidade durante o processo de desenvolvimento. 

Associar a ER ao processo de produção significa coletar, identificar, entender, 

documentar e gerenciar requisitos durante todo o desenvolvimento do software 

(AURUM; WOHLIN, 2005), respeitando um planejamento previamente definido (que 

pode sofrer ajustes ao longo do processo) e os interesses e as necessidades dos 

usuários do software em desenvolvimento.  

A ER tem sido identificada como um dos fatores chave para melhorar a 

qualidade de software (SOMMERVILLE; RANSOM, 2005), e é a principal origem de 

problemas no seu processo de desenvolvimento (BEECHAM et al., 2005). Erros na 

especificação dos requisitos têm sido identificados como a principal contribuição 

para as falhas em projetos de software (DAVIS; VENKATESH, 2004, LOPES, 

FORSTER, 2011).  

No entanto, as empresas de software ainda encontram dificuldades para 

garantir a qualidade do requisito, embora venham buscando inovações por meio de 

melhorias nas características do serviço oferecido, dos métodos, dos equipamentos 

e, principalmente, das habilidades (OECD, 1997). 

Existem diversos modelos e normas destinados à qualidade do processo e do 
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software como produto, entre os quais estão certificações como Capability Maturity 

Model (CMM) e CMM Integration (CMMI), normas como a ISO/IEC 15504 

(INTERNATIONAL..., 15504, 2003) e a ABNT ISO/IEC 12207 (ASSOCIAÇÃO..., 

2009) e o programa e modelo para Melhoria de Processo do Software Brasileiro, o 

MPS. BR (SOFTEX, 2016). 

Os modelos de qualidade apoiam a execução das atividades do processo 

para alcançar a qualidade esperada dos produtos desenvolvidos. Pesquisas 

apontam que o esforço em seguir esses modelos e padrões pode auxiliar na 

produção de software com qualidade, na redução de custos e de tempo de produção 

e no aumento de produtividade (BUTLER, 1995; PITTERMAN, 2000).  

Em empresas de TI do Paraná, foi constatado que, após a implementação 

do modelo de Melhoria de Processos do Software Brasileiro (MPS.BR), houve 

aumento na qualidade de processos e produtos, possibilitando rastreabilidade, 

identificação de necessidades de clientes e redução de dependências, sendo que a 

maior dificuldade observada foi a compreensão do modelo em si (LEAL et al., 2012). 

Mesmo os modelos já consolidados, embora possibilitem especificar 

atividades e tarefas de forma genérica, não apresentam alternativas de como 

executá-las e não consideram o contexto da organização. Assim, a sua simples 

adoção não assegura qualidade e efetividade de produção. É, então, necessário 

propor alternativas que busquem qualidade e produtividade, sem deixar de 

considerar as características das empresas, o tipo de software desenvolvido e a 

cultura organizacional (COLENCI NETO; CAZARINI, 2012).  

A integração da equipe de desenvolvimento e dos clientes/usuários do 

sistema é um aspecto fundamental na busca da qualidade, estabelecendo 

parâmetros claros para evitar problemas durante o desenvolvimento e servir como 

meio para a definição de requisitos (PRESSMAN, 2011). Nesse contexto, devem ser 

identificados os responsáveis por coletar informações, transmiti-las e também por 

garantir a qualidade durante todo o processo. 

Clegg (1998) destaca outro fator relevante para atendimento de qualidade e 

expansão no mercado, que são as características coletivas de empresas, como 

cultura, política e economia, o que ressalta a importância do enfoque em Arranjos 

Produtivos Locais (APL), contexto adotado nesta pesquisa.  

APLs consistem em agentes organizados que realizam um conjunto 

semelhante de atividades econômicas e que possuem vínculos entre si 
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(CASSIOLATO; LASTRES, 2003). Para Kim et al. (2014), uma vez que os APLs 

(cluster) começaram a receber atenção como fatores ambientais críticos na 

economia geográfica, eles têm proporcionado crescimento em metodologias e 

resultados de pesquisas em diversas áreas, como organização industrial, 

gerenciamento estratégico e sistemas de inovação regional. 

No Brasil existem mais de 6.900 empresas que tem como atividade principal o 

desenvolvimento de software. Dessas, aproximadamente, 93% são classificadas 

como micro e pequenas, o que incentiva a sua organização para a busca de 

melhoria de qualidade de seus produtos e serviços (ASSOCIAÇÃO..., 2015).   

Agrupamentos, como os APLs, visam aproximar organizações relacionadas, 

incentivando a cooperação (PORTER, 2000) e promovendo alianças estratégicas 

para compartilhamento de conhecimento (WAHYUDI, 2015). Entre os benefícios 

desses agrupamentos estão: mão-de-obra especializada, facilidade de acesso a 

fornecedores e rápida disseminação de conhecimento (SCHMITZ; NADVI, 1999), o 

que propicia o aumento da qualidade de produtos e serviços oferecidos. 

Replicar ações realizadas entre empresas do APL pode impactar na difusão 

de conhecimento e na competitividade, o que impulsiona o processo de inovação 

entre as empresas (VASCONCELOS; GOLDSZMIDT; FERREIRA, 2005). Contudo, 

Abdulai, Kwon e Moon (2012) ressaltam que não é suficiente adquirir conhecimento 

externo por meio da interação com parceiros de negócio, assimilar conhecimento 

transformando-o em novas capacidades na empresa por meio da melhoria do capital 

intelectual, seja ele o relacional, estrutural e o humano é um grande desafio. 

Complementarmente, evidenciam que planejamento e preocupação com a qualidade 

são fatores essenciais. 

As empresas do APL de TI do Sudoeste do Paraná, cenário de 

desenvolvimento e aplicação deste trabalho, chamado Vale Digital, planejam 

estratégias para até o ano de 2030. Em conjunto com os outros APLs do Paraná, 

buscam tornar o Estado um ecossistema com empresas competitivas e inovadoras, 

reconhecido internacionalmente (NÚCLEO..., 2015). 

Diante deste contexto dois questionamentos foram utilizados como 

norteadores para o desenvolvimento deste trabalho: como vincular a Engenharia de 

Requisitos ao Processo de Desenvolvimento de Software de pequenas e médias 

empresas atendendo a padrões de qualidade? Em que termos esse PDS pode ser 

especificado de modo a considerar e atender às particularidades das empresas 
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desenvolvedoras de software participantes do APL de TI do Sudoeste do Paraná, 

constituindo em uma proposta de inovação para as mesmas?  Esses 

questionamentos incorporam o escopo desta pesquisa, que envolve ER, PDS e 

modelos de qualidade em empresas de pequeno e médio porte em seu contexto, 

que é o APL de TI do Sudoeste do Paraná. 

 

1.1 OBJETIVOS 

  

 A seguir são apresentados os objetivos da pesquisa. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

Propor um modelo para inovação no Processo de Desenvolvimento de 

Software, com ênfase na Engenharia de Requisitos, no contexto do APL de TI do 

Sudoeste do Paraná. 

 
1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos definidos para a pesquisa são: 

a) caracterizar o processo de desenvolvimento de software 

predominantemente adotado por empresas do APL de TI do Sudoeste do Paraná; 

b) identificar e avaliar formas de integrar a Engenharia de Requisitos ao 

Processo de Desenvolvimento de Software; 

c) propor às empresas do APL de TI do Sudoeste do Paraná, como inovação, 

a integração sistemática de práticas da Engenharia de Requisitos ao Processo de 

Desenvolvimento de Software, de modo a auxiliar contribuir com a melhoria da 

qualidade do produto final;  

d) formalizar, ajustar e validar o modelo, em sua forma final, meio de 

pesquisa-ação junto às empresas participantes da pesquisa.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 A Engenharia de Requisitos está vinculada às atividades relacionadas à 
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definição dos requisitos do software e a sua documentação. Os requisitos são 

desenvolvidos e devem ser gerenciados para controlar as mudanças realizadas 

durante o Processo de Desenvolvimento de Software. A definição dos requisitos 

ocorre na primeira etapa do PDS e o seu gerenciamento permeia todas as etapas 

desse processo.  

 Na literatura, são encontrados diversos modelos de PDS. Entre os autores 

reconhecidos na temática de Engenharia de Software estão Roger Pressman, Iam 

Sommerville e Wilson de Pádua Paula Filho. Pressman publicou a primeira edição 

do seu livro Engenharia de Software há mais de três décadas e a 7ª edição data de 

2011 (PRESSMAN, 2011). Em 2011, Sommerville publicou a 9ª edição 

(SOMMERVILLE, 2011) e em 2013, Paula Filho publicou a 3ª edição (PAULA 

FILHO, 2013), ambos com o título de Engenharia de Software.  

Esses três autores apresentam de maneira conceitual o PDS (o quê), em 

diversos modelos considerados clássicos, como: sequencial linear, prototipação, 

incremental e espiral. Contudo, eles não apresentam o ciclo de vida de software 

como um conjunto de processos compostos por atividades, com artefatos, 

ferramentas e papéis relacionados e também não há indicações de como 

implementar esses processos ou adaptá-los a diferentes realidades (porte de 

empresa, tipo de projeto e outros). 

 Na literatura também são encontrados vários modelos de PDS definidos a 

partir dos modelos clássicos. O Processo Unificado, por exemplo, visa à construção 

de sistemas orientados a objetos e utiliza a Unified Modeling Language (UML) como 

notação gráfica básica. O Rational Unified Process (RUP) é um produto que oferece 

os detalhes necessários para executar projetos de software a partir do Processo 

Unificado, incluindo orientações, modelos e ferramentas (KRUTCHEN, 2003). 

 Há, ainda, os processos ágeis, como Extreme Programming (XP), que se 

aplicam com especial relevância em projetos de pequeno porte ou com equipes de 

trabalho co-localizadas (BECK, 2001). Esses processos apresentam uma visão 

semelhante sobre as boas práticas nesse processo, como o desenvolvimento 

iterativo, a preocupação com os requisitos, e o envolvimento dos usuários do 

sistema. O XP, particularmente, preconiza uma série de princípios básicos, como 

simplicidade, reuniões curtas e programação em pares, que definem procedimentos 

a serem adotados (EXTREME..., 2016). 

 Modelos específicos, aplicados em determinados contextos, também são 
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encontrados na literatura. A seguir são apresentadas propostas relacionados a este 

trabalho por, de alguma forma, tratarem ER e PDS, vinculando modelos de 

qualidade e/ou Pequenas e Médias Empresas (PME): 

 a) Processo de Desenvolvimento de Software da Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional (PDS-PGFN) (MINISTÉRIO..., 2015) – o PDS-PGFN foi elaborado 

com base em disciplinas da Engenharia de Software, NBR ISO/IEC 12207, ISO/IEC 

15504, IEEE 829, ISO/IEC 14764 e MPS.BR. As atividades são descritas, os papéis 

definidos, há regras para nomenclatura e outros, mas não são apresentados 

modelos dos artefatos gerados e manipulados. 

 b) Processo padrão para engenharia de requisitos para software embarcado 

na indústria automotiva (RIBEIRO, 2011) – o processo tem como base uma 

arquitetura de componentes (reuso) e o metamodelo Software & Systems Process 

Engineering Meta-Model Specification (SPEM). O processo apresenta conformidade 

com os modelos MPS.BR e Automotive Software Process Improvement and 

Capability Determination (SPICE), mas aplica-se para um segmento de mercado 

específico, a indústria automotiva. 

 c) Processo de Engenharia de Requisitos baseado em reutilização de 

ontologias e padrões de análise (FALBO et al., 2007) – o processo é genérico, não 

explicitando atividades, modelos e papéis envolvidos. 

 d) Processo de desenvolvimento de software que explora as vantagens dos 

métodos ágeis e arquiteturas de referência (ZANI, 2013) – o processo é 

fundamentado em modelos e padrões de qualidade e métodos ágeis, mas utiliza 

uma arquitetura de referência que pode não ser adequada quando há diversidade de 

projetos desenvolvidos, como ocorre com o APL de TI do Sudoeste do Paraná. 

 e) ProcSoftVD – modelo de gestão de processo de venda e desenvolvimento 

de software on-demand para MPEs, visando à melhoria de desempenho de 

empresas de um APL e considerando o contexto de melhoria de processo 

(JUBILEU, 2008) - são apresentados modelos completos, tendo como base modelos 

de qualidade como CMMI, ISO/IEC 15504-5 e MPS.BR. Contudo, esse modelo não 

vincula ER com PDS visando inovação de processo em micro e pequenas empresas 

de um APL que desenvolvem software sob demanda e de prateleira, como é o caso 

do APL de TI do Sudoeste do Paraná. 

 f) Modelo de processo de engenharia de requisitos para padronização e 

aumento de qualidade (DORIGAN, 2013) – ênfase no reuso de palavras, buscando 
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aumentar a qualidade da especificação. Esse processo atua na análise, 

especificação e validação de requisitos, mas não está integrado ao PDS ou aos 

processos de gerência. 

 g) Framework para ER e melhoria de processo de software em PMEs 

(KABAALE; KITUYI, 2015) - esse framework é composto por elicitação, refinamento 

e implementação de requisitos e inclui um processo de avaliação da estratégia de 

melhoria da ER. Contudo, não são propostos modelos de processos, artefatos e 

outros. 

 Pelo exposto, é possível verificar que existem várias propostas de PDS, como 

os modelos clássicos da literatura, os modelos baseados nos clássicos, os 

adaptados a determinados segmentos de mercado e os que vinculam modelos de 

qualidade visando atender a determinadas especificidades das empresas. Contudo, 

a revisão de literatura realizada indica que um PDS específico para PMEs de um 

APL que vise integrar ao PDS, ER e modelos de qualidade, ainda é carente de 

solução, justificando-se, assim, academicamente a proposta deste trabalho. 

Em termos de justificativa de aplicação prática da proposta deste trabalho, 

destacam-se as carências de aprimoramento das práticas de desenvolvimento de 

PMEs de software, agregadas em APLs, o que caracteriza a necessidade por 

inovação de processos nessas empresas.  

Embora as PMEs componham a base da pirâmide brasileira da indústria de 

software, elas frequentemente operam com restrições para investimento em novos 

projetos, escassez de competências especializadas e pequena base de cliente sobre 

os quais possuem pouco controle (ROSE; MATTHEW; FURNEAUX, 2016) e todas 

necessitam melhorar seus processos (SOCIEDADE..., 2016).  

É compreensível que elas encontrem obstáculos na definição de um processo 

que garanta a qualidade da informação coletada e que ela seja adequadamente 

transformada em requisito de projeto. A qualidade desses requisitos influencia 

diretamente na qualidade dos produtos obtidos pela implementação desses 

requisitos (ROBERTSON; ROBERTSON, 2006). 

Existem modelos e normas, com denominações distintas, que visam auxiliar 

na obtenção da qualidade do software. O MPS.BR, por exemplo, é uma metodologia 

de processo e um programa resultante de um movimento iniciado por organizações 

brasileiras de TI, visando sanar a necessidade de métodos compatíveis com a 

realidade das empresas nacionais (MPS.BR, 2011). O MPS.BR é coordenado pela 
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Softex e conta com investimentos de empresas e apoio do MCTI, da Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP), do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID/FUMIN) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

(SOFTEX, 2014). 

Segundo Rafael Moreira, Coordenador do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, o governo busca ampliar as exportações em 8% do faturamento do setor 

até 2020 (PETRY, 2012). Para isso é imprescindível investir em modelos que 

foquem nos requisitos, identificando a necessidade de clientes e usuários e métodos 

que garantam a qualidade do produto (RAMIRES; ANTUNES, 2004).  

A qualidade é um dos critérios para o software obter destaque internacional. 

Pesquisa do Departamento de Política Científica e Tecnológica DPCT da UNICAMP 

(DPCT/UNICAMP, 2005) mostra a preocupação de clientes de empresas que 

exportam em adquirir software de empresas que possuam certificações de qualidade 

conhecidas, como CMM, e possuam software já reconhecido no mercado 

internacional. Isso exige que as empresas que queiram exportar adaptem seus 

processos e serviços a essas necessidades do mercado e isso é realizado pelo 

atendimento a modelos estabelecidos de qualidade de software.  

Assim, a preocupação em satisfazer as necessidades de usuários e clientes, 

visando corresponder a padrões de qualidade de requisitos durante todo o PDS, 

deve estar pautada em processos aderentes a modelos de qualidade. 

A proposta deste trabalho se insere na necessidade de compatibilizar o 

processo de produção à expectativa dos clientes, buscando contribuir para a 

qualidade do requisito no ciclo de vida de software, refletindo na qualidade do 

software final. O modelo para inovação no processo de desenvolvimento de 

software, com ênfase na Engenharia de Requisitos, proposto para as empresas do 

APL de TI do Sudoeste do Paraná como resultado deste trabalho, visa contribuir 

para a qualidade do software produzido, a partir da inovação no processo de 

desenvolvimento adotado por essas empresas. 

As empresas de desenvolvimento de software do APL de TI do Sudoeste do 

Paraná devem beneficiar-se de um modelo de PDS pautado em modelos 

consolidados de qualidade e que atendam às suas necessidades e especificidades.  

Por decorrência dessa inovação em processo, espera-se que essas empresas 

possam organizar mais facilmente as suas atividades de maneira a obter 

certificação, um requisito fundamental para exportar e concorrer a determinados 
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editais públicos, e ainda para obter os benefícios relacionados à redução de tempo e 

de custo de desenvolvimento e o aumento da melhoria da qualidade do produto. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

Este texto está organizado em cinco capítulos. Este primeiro consiste na 

introdução, com o contexto de inserção e realização da proposta do trabalho, os 

objetivos e a sua justificativa da pesquisa. No Capítulo 2 está a revisão bibliográfica 

com o referencial teórico do trabalho, que aborda sobre: processo de 

desenvolvimento de software, enfatizando ciclo de vida do processo de 

desenvolvimento de software e a Engenharia de Requisitos na melhoria do 

desenvolvimento de software; metodologias ágeis, centrando-se no Scrum; 

qualidade de software, focando no MPS.BR e na gerência de requisitos desse 

modelo; inovação no processo de desenvolvimento de software. O Capítulo 3 

apresenta a abordagem metodológica da pesquisa, bem como a descrição de suas 

etapas de execução. Os resultados obtidos são apresentados no Capítulo 4, 

constando a apresentação e a validação do modelo proposto. O capítulo da 

conclusão finaliza o trabalho e é seguida pelas referências utilizadas no texto. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A revisão bibliográfica inicia com o tema Processo de Desenvolvimento de 

Software para apresentar conceitos e a visão geral do assunto de pesquisa e 

desenvolve-se até a inovação em PDS.  

Um PDS define, principalmente, as atividades relacionadas ao ciclo de vida 

do software. A Engenharia de Requisitos, fazendo parte da fase inicial do PDS, 

ocupa-se do levantamento, da validação e da documentação dos requisitos de 

software e, assim, está relacionada à melhoria do desenvolvimento de software, uma 

vez que os requisitos definem as funcionalidades do software e os aspectos 

relacionados ao desempenho, atendimento a legislação e outros denominados como 

requisitos não funcionais.  

As atividades do PDS podem ser realizadas utilizando metodologias ágeis, 

dentre as quais está o Scrum. Para que o software desenvolvido alcance os 

requisitos de qualidade estabelecidos é necessário que o PDS, o que inclui a ER, 

seja definido de acordo com modelos e normas de qualidade, como o MPS.BR. A 

inovação no PDS, no contexto e escopo deste trabalho, visa buscar o atendimento a 

padrões de qualidade de maneira viável para PMEs que se agrupam em APLs de TI. 

 Dessa forma, dá-se o sequenciamento temático da fundamentação teórica da 

pesquisa, discutida nos itens que seguem. 

 

2.1 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

  

 A ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 define processo como “conjunto de 

atividades que se relacionam ou interagem e que transformam entradas em saídas” 

(ASSOCIAÇÃO..., 2009, p. 5). Sommerville (2011) define processo de software 

como um conjunto de atividades relacionadas que conduzem à produção de 

software.  

Já para Pressman (2011), processo é um conjunto de atividades, ações e 

tarefas realizadas na criação de algum produto de trabalho. Nesta definição, 

atividade está relacionada com o alcance de objetivos mais amplos; ação é vista 

como um conjunto de tarefas que resultam em um artefato de software; e tarefa está 

relacionada aos objetivos específicos e produz resultado tangível. Essas atividades, 

ações e tarefas alocam-se em metodologias ou modelos que determinam o 
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relacionamento das atividades entre si e com o processo. 

 O processo é denominado ciclo de vida, quando se refere às fases 

especificas do software, como, levantamento, análise e validação de requisitos, 

desenvolvimento e implantação (FUGGETTA, 2000). Porém, como ressalta 

Pressman (2011), cada modelo enfatiza essas atividades e o fluxo entre elas de 

forma diferenciada. 

 O modelo pode ser entendido como um conjunto de propósitos relacionados 

entre si, que também podem representar como esses propósitos podem ser 

atendidos, sem a garantia de aderência de quem o adota, ou seja, os modelos estão 

relacionados às situações como declarações de problemas e soluções (MARCH; 

SMITH, 1995).  

O modelo de processo de software é uma representação simplificada do 

processo e atendendo a determinada perspectiva (SOMMERVILLE, 2011). Os 

modelos tradicionais de processo trouxeram contribuição considerável em termos de 

estrutura para o trabalho de Engenharia de Software e forneceram um roteiro 

razoavelmente eficaz para as equipes de software (PRESSMAN, 2011).  

 Os modelos de processo indicam as atividades a serem desenvolvidas. Cada 

atividade possui requisitos a serem cumpridos. As atividades estão relacionadas 

entre si, indicando a sequência de sua realização, os artefatos que elas produzem, 

os recursos e o papel (perfil) necessários para a sua realização, bem como 

procedimentos que devem ser utilizados, como métodos e técnicas, e modelos de 

documentos (FALBO; BARCELLOS, 2011, p. 5). Assim, a definição dos processos 

permite, de certa forma, determinar antecipadamente os resultados obtidos com a 

realização das atividades e, em ações mais específicas, as tarefas que compõem os 

processos.  

Ferramentas e metodologias têm sido propostas como forma de simulação 

desses processos na indústria. Como exemplos, citam-se a proposta de Aggogeri et 

al. (2015), que visa facilitar a simulação de processos de manufatura por meio de 

modelagem e avaliação rápidas; e a metodologia de Tschöpe, Knüppel e Nyhuis 

(2013), para avaliar e melhorar a capacidade de ram-up, ambas para PMEs. 

 O Quadro 1 apresenta um resumo dos modelos de processo de software, 

referidos por Paula Filho (2013) como modelo de ciclo de vida, comumente 

encontrados em bibliografias de autores reconhecidos em Engenharia de Software. 
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Modelo Descrição Pontos fortes 

(aplicação) 
Pontos fracos (restrições) 

Modelos de processo prescritivo ou modelos tradicionais 

Cascata 
(sequencial 
linear) 

Abordagem sequencial e 
sistemática. Composto 
pelas fases: levantamento 
das necessidades do 
cliente, planejamento, 
modelagem, construção, 
implantação e 
manutenção. 

Útil em situações 
nas quais os 
requisitos são fixos e 
bem definidos no 
início do processo. 

Projetos reais dificilmente 
seguem um fluxo 
sequencial e com todas as 
necessidades do cliente 
explicitadas no início do 
processo. 
As iterações são indiretas. 
Versão operacional é obtida 
somente ao final do projeto. 

Modelo V Variação do modelo 
cascata. Descreve a 
relação entre as ações de 
garantia da qualidade e as 
associadas à 
comunicação, modelagem 
e construção. 

Associa ações de 
verificação e 
validação com 
engenharia (ações 
técnicas). 

O desenvolvimento do 
software ocorre como no 
modelo cascata. 

Incremental Combina elementos dos 
fluxos de processos 
lineares e paralelos.  
Aplica sequências 
lineares de forma 
escalonada. 

Entrega de um 
produto operacional 
a cada incremento 

Requisitos instáveis ou 
incompletos podem gerar 
muitas alterações nos 
incrementos. 
A gerência do projeto é 
mais complexa, pela divisão 
do sistema em módulos no 
início do processo. 

Prototipação O protótipo é um 
mecanismo para 
identificar os requisitos do 
software. O protótipo pode 
evoluir para o sistema 
final. 

Permite aos usuários 
uma visão do 
sistema ainda no 
início do processo. 

Todos os envolvidos 
precisam concordar que o 
protótipo é um mecanismo 
para definição dos 
requisitos 

Espiral Modelo evolucionário que 
vincula a natureza 
iterativa da prototipação 
com os aspectos 
sistemáticos e controlados 
do modelo cascata. 

Fornece potencial 
para o rápido 
desenvolvimento de 
versões cada vez 
mais completas do 
software. 

Requer conhecimento 
especialista para a sua 
adequada execução. 
Se riscos importantes não 
forem descobertos e 
administrados, problemas 
podem ocorrer. 

Modelos de processo especializado 

Desenvolvimento 
baseado em 
componentes 

O desenvolvimento da 
aplicação ocorre a partir 
de componentes de 
software. 

Conduz ao reuso de 
software. 
Possível redução do 
tempo de 
desenvolvimento. 

Componentes devem ser 
desenvolvidos visando 
reuso. 

Métodos formais Especificação, 
desenvolvimento e 
verificação do software 
por meio de aplicação de 
notação matemática. 

Ambiguidades, 
incompletudes e 
inconsistências 
podem ser 
descobertas e 
corrigidas mais 
facilmente. 
Desenvolvimento de 
sistemas críticos e 
que exigem alta 
confiabilidade. 

Consome muito tempo e 
recursos financeiros. 
Necessidade de 
treinamento pela falta de 
profissionais. 
Modelos difíceis de utilizar 
em comunicações com 
clientes 

Quadro 1 - Modelos de processo de software 
Fonte: Elaborado a partir de Pressman (2011), Sommerville (2011) e Paula Filho (2013). 
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 Há outros modelos que surgiram de adaptações, junções de partes desses 

modelos do Quadro 1; há, ainda, propostas de melhorias visando ao atendimento a 

especificidades de projetos e outros. Como exemplo desses outros modelos cita-se 

o Processo Unificado, que visa aproveitar os melhores recursos e características dos 

modelos de PDS, mas “caracterizando-os de modo a implementar muitos dos 

melhores princípios do desenvolvimento ágil de software” (PRESSMAN, 2011, p. 

71).  

O processo unificado permite a empresa adotar um ciclo de vida de software 

em visão ampla, incluindo a especificação de atividades de manutenção do software, 

a sua retirada do mercado e de negócio (GALIMBERT; WAZLAWICK, 2015). É 

caracterizado por ser iterativo e incremental, dirigido por casos de uso e centrado em 

arquitetura. Em cada iteração do seu ciclo de desenvolvimento em espiral, são 

gerados incrementos sucessivos em um produto final que vai sendo finalizado à 

medida que as iterações ocorrem (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2006). 

O RUP possui uma arquitetura organizada em duas dimensões: o eixo 

horizontal representa o tempo e apresenta os aspectos do ciclo de vida do processo, 

as fases, à medida que se desenvolve; o eixo vertical representa as disciplinas, que 

agrupam as atividades de maneira lógica, por natureza (KRUCHTEN, 2003, p. 19). A 

Figura 1 apresenta a arquitetura geral do RUP, com suas fases e disciplinas. 

 

Figura 1 - Visão geral do RUP 

Fonte: Wthreex (2002). 
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O ciclo de vida do RUP é dividido em quatro fases, sendo que cada 

passagem por essas quatro fases consiste de uma iteração. As fases são:  

 a) iniciação - determinar o escopo do projeto, estimar os custos, o 

cronograma e os potenciais riscos que devem ser gerenciados, estabelecer a 

viabilidade de implantação do sistema e definir o esboço da arquitetura, que servirá 

como base para a construção do sistema; 

 b) elaboração - analisar o domínio do problema, desenvolver o plano 

de projeto, definir os requisitos, detalhar a arquitetura criada na fase anterior e 

gerenciar os riscos; 

 c) construção - esclarecer os requisitos restantes, realizar o 

desenvolvimento do produto com base na arquitetura projetada, testar e integrar o 

sistema; 

 d) transição - realizar a transição da versão beta para uma versão que 

será utilizada pelos usuários, realizar testes e corrigir defeitos, se necessário. 

 As disciplinas, processos ou fluxo de trabalho, são coleções de 

atividades relacionadas que fazem parte de um contexto comum em um projeto.  

Um processo de desenvolvimento de software bem definido, 

independentemente do modelo utilizado, permite o vínculo entre recursos humanos 

e físicos, tarefas, artefatos, métodos e técnicas para alcançar objetivos 

preestabelecidos (FALBO, 1998; GRUHN, 2002). Todavia, para adotar um processo 

de desenvolvimento, a equipe deve considerar características da empresa 

(FUGGETTA, 2000; BERTOLLO; SEGRINI; FALBO, 2006), ou seja, deve haver 

compatibilidade com a realidade da organização, da equipe e do produto (SALES; 

NAVEIRO, 2010), não se limitando apenas ao projeto (BUSS; CUNHA, 2002), mas 

considerando aspectos que vão além da especificação técnica do produto 

(ROMEIRO; FERREIRA; MIGUEL, 2009). 

Rocha, Maldonado e Weber (2001) ressaltam que para a definição de um 

PDS aderente a padrões internacionais e compatíveis com características da 

empresa devem ser adotados três níveis de institucionalização, como mostra a 

Figura 2.  
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Figura 2 - Níveis de definição de processos 
Fonte: Adaptado de Rocha, Maldonado e Weber (2001). 

 

A definição de um processo padrão, consiste em adotar uma norma ou 

metodologia de qualidade relevante para o contexto da organização, definindo 

objetivos, mapeando tarefas do processo, papéis e perfis de profissionais 

envolvidos, além de artefatos gerados e requeridos.  

O processo padrão pode ter especificações, ou seja, variar conforme o tipo 

de software, a tecnologia ou o contexto de realização. As instâncias do processo se 

baseiam em projetos, ou seja, em ciclos que possuem um prazo e objetivos 

definidos (PROJECT..., 2014). Nesse momento são consideradas as fases de 

desenvolvimento, as características da equipe, os métodos, as ferramentas e os 

recursos (ROCHA; MALDONADO; WEBER, 2001). 

 

2.1.1 Ciclo de Vida do Processo de Desenvolvimento de software 
 

Rozenfield, Forcellini e Amaral (2006) sugerem três fases principais para o 

desenvolvimento de um produto que são: pré-desenvolvimento, desenvolvimento e 

pós-desenvolvimento, como apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 - Processo de desenvolvimento de produtos 
Fonte: Rozenfeld e Forcellini (2006), Faccio e Echeveste (2010). 

 

Na fase de pré-desenvolvimento devem ser levantadas informações sobre o 

que será construído, sendo organizados os requisitos e analisado o impacto no 

produto. Nessa fase também são analisados aspectos estratégicos e é realizado o 

planejamento do escopo do que será desenvolvido, verificando viabilidade de 

desenvolver e atender expectativas dos envolvidos (FACCIO; ECHEVESTE, 2010; 

SALES; NAVEIRO, 2010). 

No desenvolvimento é realizada a execução do projeto. Com base em 

aprovações e definições da fase anterior, são estruturados, especificados, 

organizados, modelados e desenvolvidos os requisitos. A criação de material de 

apoio e homologação do produto também é realizada nessa fase, para então ser 

preparado e realizado o lançamento do produto, executando ações comerciais 

(FACCIO; ECHEVESTE, 2010). 

O processo de pós-desenvolvimento está relacionado à gestão de 

mudanças, sejam manutenções no produto ou melhorias (ROZENFELD; 

FORCELLINI, 2006, FACCIO; ECHEVESTE, 2010). Para Rozenfeld e Forcellini 

(2006), essa fase deve ser gerida com atenção, pois, embora o custo maior do 

produto seja aplicado nas fases iniciais, é nessa fase final que é observado se 

realmente o produto corresponde às expectativas e se apresenta bom desempenho 

mercadológico. 

Pressman (2011) define quatro atividades básicas do PDS: especificação, 

desenvolvimento, validação e evolução. Essas atividades são organizadas de 
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maneira diferente de acordo com o modelo de PDS considerado. Na representação 

dessas fases, na Figura 4, elas não estão relacionadas porque a ordem de 

realização é dependente do modelo adotado.  

 

 

 
 
 
Figura 4 - Atividades básicas do processo de software 
Fonte: Composto a partir de Pressman (2011). 

 

 Descrição das atividades da Figura 4: 

a) Especificação (Engenharia de Requisitos) – é o processo de 

compreensão e definição dos serviços demandados pelo sistema e das restrições de 

operação e desenvolvimento. 

b) Desenvolvimento - ocorre a conversão de uma especificação de sistema 

em um sistema executável. O projeto define uma descrição da estrutura do software 

a ser implementado, os modelos de dados e de interface e os algoritmos a serem 

utilizados. 

c) Validação – visa mostrar que o software corresponde às suas 

especificações e aos interesses do cliente ou usuários do sistema. As atividades de 

validação também podem envolver processos de verificação como inspeções e 

revisões. 

d) Evolução – atualizações e ajustes no software, como as decorrentes de 

mudanças de requisitos, de necessidades do cliente e de legislação. 

As fases do ciclo de vida do PDS, além de definir as tarefas do início ao fim 

do desenvolvimento, também devem descrever as expertises de cada papel 

responsável por essas tarefas (COCKBURN, 2000) e considerar os envolvidos na 

definição de um processo padrão. 

 

2.1.2 A Engenharia de Requisitos na Melhoria do Desenvolvimento de Software 
 

Requisitos são as descrições do que o sistema deve fazer, os serviços 

oferecidos e as restrições de funcionamento. O processo de descobrir, analisar, 

documentar e verificar esses serviços e restrições é chamado de Engenharia de 

Requisitos (SOMMERVILLE, 2011). 
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Requisitos) 

Desenvolvimento 

(Projeto e 

Implementação) 

Validação 

(Validação e 
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Evolução 
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Cheng e Melo Filho (2007) indicam três categorias de requisitos, adotados 

pelo modelo Kano e que devem ser evidenciados no processo ER, cuja análise 

possibilita um melhor entendimento e priorização dos requisitos:  

a) os relacionados às necessidades básicas dos clientes;  

b) os que trazem maior satisfação aos clientes à medida que aumenta o nível 

de desempenho do produto;  

c) os relacionados às necessidades que se fossem satisfeitas surpreenderiam 

e encantariam os clientes.  

Em uma classificação técnica, os requisitos são frequentemente definidos 

como (SOMMERVILLE, 2011): 

a) funcionais – determinam as funcionalidades, serviços, que o sistema deve 

realizar; 

b) não funcionais – restrições aos serviços e funcionalidades oferecidos pelo 

sistema e ao sistema como um todo, à organização (políticas e procedimentos da 

organização) e externas (regulamentações, leis e aspectos éticos). 

Para o desenvolvimento de um software é fundamental a realização do 

processo de ER, no qual se colete, identifique, entenda, documente e gerencie 

requisitos (AURUM; WOHLIN, 2005), respeitando os objetivos definidos pelos 

usuários e clientes. Kotonya e Sommerville (1998) consideram esse processo um 

conjunto de atividades para detalhar, validar e manter requisitos, tendo como 

principal objetivo atender o que os seus usuários necessitam (GORSCHEK; DAVIS, 

2008), a fim de transformar informações escritas ou faladas em requisitos 

detalhadas.  

A Figura 5 é uma representação do processo de ER, considerando suas 

entradas e as saídas. 
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Figura 5 - Entradas e saídas do processo de Engenharia de Requisitos 
Fonte: Composto a partir de Kotonya e Sommerville (1998). 

 

Em relação às entradas, para Kotonya e Sommerville (1998), é fundamental 

buscar informações de Sistemas de Informação (SI) já existentes, necessidades dos 

stakeholders, o domínio da informação, os padrões e as regulamentações 

respeitadas e vigentes, resultando em requisitos acordados entre equipe e 

usuários/clientes. As saídas estão relacionadas à especificação e modelagem dos 

requisitos utilizados para o desenvolvimento do sistema e acordados. 

  Além de considerar entradas e saídas, como representado na Figura 5, o 

processo de ER geralmente está associado a quatro atividades de alto nível, 

representadas na Figura 6. Elas visam avaliar se o sistema é útil para a empresa 

(estudo de viabilidade), descobrir requisitos (elicitação e análise), representar os 

requisitos (especificação) e verificar se os requisitos efetivamente definem os 

interesses e as necessidades do cliente (validação) (SOMMERVILLE, 2011).  
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Figura 6 - Atividades de alto nível da Engenharia de Requisitos 
Fonte: Sommerville (2011, p. 24). 

 

Sommerville e Sawyer (1997) ressaltam que um bom processo de ER permite 

um direcionamento aos envolvidos e possibilita o melhor planejamento e 

monitoramento das tarefas dessa fase. Essas tarefas envolvem entendimento e 

validação de requisitos com os envolvidos, buscando compreender a estrutura, as 

políticas e as operações, a fim de criar soluções para que a empresa alcance suas 

metas, visando identificar e validar necessidades de negócio (IIBA, 2011). 

Outro fator relevante no processo ER é a importância dos envolvidos terem 

bem definidos os papéis que serão desempenhados durante o projeto e as tarefas a 

serem executadas (PFLEEGER, 2004). O framework Business Analysis Body of 

Knowledge (BABOK) reforça a importância da capacitação dos indivíduos 

responsáveis pelos requisitos, independentemente dos papéis que eles 

desempenham no processo (IIBA, 2011).  

Segundo Leite (1988), os requisitos, para serem definidos, devem ser 

explicitados, modelados e analisados em um processo evolutivo durante todo o 

desenvolvimento do software. Contudo, Jacobson (1999) ressalta que, embora haja 

vários modelos sugeridos, cabe à empresa fazer a adaptação à sua realidade, 

buscando alternativas inovadoras. 

As atividades envolvendo requisitos definem o início do ciclo de 

desenvolvimento do software. A sua realização, em termos técnicos, envolve dois 

atores clientes (usuários) que definem os interesses em relação ao software e as 

necessidades que esse software deve suprir, as pessoas que devem transformar 
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esses requisitos do ponto de vista do usuário em orientações técnicas para a equipe 

de desenvolvimento. Envolver o usuário, agilizar e flexibilizar o desenvolvimento do 

software são aspectos considerados por metodologias que se propõem a auxiliar no 

aumento da qualidade desse software. Entre essas metodologias estão as 

denominadas ágeis. 

 

2.2 METODOLOGIAS ÁGEIS 

 

As metodologias ágeis são baseadas no Manifesto Ágil, popular desde 2001, 

que defende foco maior no desenvolvimento (MANIFESTO ÁGIL, 2015). Essas 

metodologias têm como premissas enfatizar o seguinte: 

a) indivíduos e interações, mais do que no próprio processo formal e 

ferramentas;  

b) software em funcionamento, mais do que em documentação; 

c) na colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos;  

d) em responder a mudanças, mais que seguir um plano. 

O desenvolvimento de software a partir de metodologias ágeis tem se tornado 

muito popular porque ele se adapta à contínua mudança de requisitos dos usuários, 

diferentemente do que ocorre na perspectiva tradicional de desenvolvimento de 

software (FORBIG, 2016). Contudo, como existe uma ampla diversidade dessas 

metodologias, duas dificuldades são identificadas: a) escolher uma delas ou adaptá-

la à equipe; b) vinculá-la a modelos de qualidade, sem perder a política da 

organização e a defendida pelo manifesto. 

As metodologias ágeis permitem um equilíbrio em todas as fases de 

desenvolvimento, a fim de obter o retorno esperado (FOWLER, 2003). 

Diferentemente das metodologias tradicionais, como cascata, que realiza fases 

sequenciais, como, coleta e análise de requisitos, desenvolvimento, implementação, 

testes e manutenção (HIBBS; JEWETT; SULLIVAN, 2009), as metodologias ágeis 

propõem desenvolvimento em ciclos. As interações dessas metodologias buscam 

concluir um conjunto de funcionalidades, permitindo reavaliações durante o 

andamento do projeto (MARTIN, 2002, COCKBURN, 2006). 

Em análise bibliográfica, Abrantes e Travassos (2007) apresentam as 

principais características identificadas em doze referências de relevância sobre 
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metodologias ágeis, apresentadas no Quadro 2.  

Características Descrição 

Incrementabilidade Todos os objetivos do software são separados em pacotes de 
funcionalidades, ou seja, são desenvolvidos e testados em ciclos rápidos, 
compondo gradativamente um pacote final. 

Cooperação Interpretações abertas e cooperativistas entre diferentes stakeholders, 
especialmente clientes, que aparecem ativamente e regularmente no 
processo de desenvolvimento. 

Transparência Fácil de aprender e explicar, com documentação objetiva e suficiente. 

Adaptabilidade Capacidade de reação e adaptabilidade rápida, tanto do processo, quanto 
dos stakeholders, quando identificadas mudanças, como de requisitos, 
ambiente ou recursos. 

Interatividade As interações são curtas, planejadas em ciclos de tarefas de poucas 
semanas, com a entrega de funcionalidades. 

Auto-organização A equipe é autogerenciável, multidisciplinar e com autonomia de todos os 
membros. 

Emergência Situações de emergência, como, retiradas ou inserção de requisitos são 
facilmente solucionadas, assim como mudanças de ferramentas. 

Períodos de reflexão e 
introspecção 

Reuniões diárias e a cada ciclo de interação entre os membros da equipe. 
Nessas reuniões são discutidas as tarefas realizadas e as a serem 
realizadas e os impedimentos na realização do trabalho. 

Incorporação de 
feedback rápido 

Realização de feedbacks constantes, permitindo respostas rápidas e 
frequentes, o que possibilita adaptações no escopo do produto final. 

Modularidade O processo é segmentado em atividades. Essas atividades podem ser 
adicionadas e removidas quando necessário. 

Restrição de prazo As iterações possuem limite de prazo preestabelecido, sendo as entregas 
subdivididas em múltiplas entregas, desenvolvidas de maneira 
incremental e concorrente. 

Leveza Desenvolvimento enxuto, reduzindo recursos e custos, atividades 
objetivas, principalmente no tratamento de problemas identificados. 

Convergência Ações de mitigação, vindas de pró-atividade da equipe, são realizadas 
para os riscos identificados durante o andamento do projeto. 

Orientação a pessoas A equipe é encorajada a aumentar a qualidade do produto, a 
produtividade, a comunicação e a cooperação, havendo ações nas quais 
todos manifestam suas necessidades. 

Colaboratividade Incentivo à comunicação constante e rápida. 

Equipes pequenas Equipes pequenas por prover ambiente colaborativo e requerer menor 
planejamento e monitoramento. 

Testes constantes Para prevenir a degradação da qualidade, devido a prazo curto das 
entregas, é enfatizada a necessidade de testes durante todo o ciclo de 
vida. Sendo sugeridas automações de testes, com as builds diárias 
passando por testes de regressão, unitários e de integração. 

Equipes locais As metodologias ágeis costumam ser sensíveis à localização da equipe, 
defendendo a aproximação dos membros, pela comunicação rápida e a 
solução de desvios, o que possibilita a redução de documentação a ser 
construída e mantida. 

Atividades 
complementares 

Atividades encadeadas para validar e melhorar os produtos de trabalho. 
Atividades são realizadas juntas para produzir melhores resultados, como 
criar testes de aceitação. 

Quadro 2 - Características de metodologias ágeis de desenvolvimento de software 
Fonte: Adaptado de Abrantes e Travassos (2007). 

 

As metodologias ágeis estão tomando espaço no ambiente de 

desenvolvimento por serem aplicáveis em qualquer área (COCKBURN; 

HIGHSMITH, 2001). Porém, para a aplicação efetiva dessas metodologias, 
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restrições, como equipes pequenas e experientes, são sugeridas (SHORE; 

WARDEN, 2007).  

Existem diversos modelos ágeis, como: Adaptive Software Development 

(ASD), Crystal, Dynamic Systems Development Method (DSDM), Extremming 

Programming, Feature Driven Development (FDD) e Scrum (ABRAHAMSSON et al., 

2003). Contudo, elas possuem características especificas, conforme apresentadas 

no Quadro 3.  

Método Descrição 

Adaptive Software Development - 
Desenvolvimento de Software 
Adaptativo  

Foca na busca de objetivos, na participação e na colaboração 
da equipe, com comunicação constante, garantindo 
aprendizado durante o projeto (HIGHSMITH, 1996). 

Crystal Por ser uma família de modelos permite que as equipes 
escolham o método mais adequado as suas necessidades 
(COCKBURN, 2004).  

 Dynamic Systems Development 
Method – Método Dinâmico de 
Desenvolvimento de Sistemas 

Defende o processo de desenvolvimento com interações e 
ciclos incrementais (STAPLETON, 1997). 

 Extreme Programming - 
Programação Extrema 

Centra o desenvolvimento de projetos em: planejamento, 
entregas frequentes, descrições metafóricas, projetos simples, 
testes, refatoração (simplificação de funcionalidade), 
desenvolvimento em duplas, acessível a todos os membros da 
equipe, com interações continuas, presença de cliente no 
processo e padronização de código (BECK; ANDRES, 2004). 

 Feature-driven Development – 
Desenvolvimento Dirigido a 
Funções 

Construção de escopo de funcionalidades necessárias para 
satisfazer o cliente, ordenadas por prioridades. Um plano de 
desenvolvimento é realizado para cada funcionalidade, 
gerando uma estrutura de classes associada aos 
desenvolvedores responsáveis (SILVA et al., 2009).  

Scrum Divide o desenvolvimento em iterações, chamadas sprints. 
Como a equipe é pequena e claramente definida, formada por 
facilitador e equipe, é também a responsável pelos requisitos 
(SCHWABER, BEEDLE, 2002). 

Quadro 3 - Caracterização de métodos ágeis de desenvolvimento de software 
Fonte: Adaptado de Beck e Andres (2004), Cockburn (2004), Highsmith (1996), Silva et al. 
(2009), Stapleton (1997) e Schwaber e Beedle (2002). 

 

 Na Figura 7 mostra-se um comparativo proposto por Abrahamsson et al. 

(2003) entre as metodologias abordadas no Quadro 3, classificando-as quanto ao 

apoio no gerenciamento de projetos (barra superior), coerência com ciclo de vida de 

desenvolvimento (barra do meio) e orientações concretas (barra inferior). Também é 

apresentado um comparativo entre fases básicas de gerenciamento de projetos, 

advindas da Engenharia de Software.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Software_Development
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Software_Development
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Software_Development
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Figura 7 - Perspectivas das metodologias ágeis 
Fonte: Adaptado de Abrahamsson et al. (2003, p. 95). 

  

As fases de gerenciamento de projetos, abordadas no primeiro item no 

gráfico da Figura 7, consistem em integrar conhecimento, técnica, recursos e 

ferramentas para alcançar o objetivo do projeto de software, que é desenvolver os 

requisitos definidos, conforme expectativa de clientes e usuários (PROJECT..., 

2014). Fazendo, assim, com que Abrahamsson et al. (2003) defendam ser 

fundamental sua adoção por modelos ágeis. Vargas (2009) lembra também que a 

gestão de projeto pode ser aplicada em qualquer situação que haja um objetivo 

definido. Abrahamsson et al. (2003) ainda apresenta na Figura 7, na barra inferior, 

se o método baseia-se principalmente em princípios abstratos (cor branca) ou 

fornece orientações concretas (cor cinza), ou seja, a cor cinza em um bloco indica 

que o método compreende a perspectiva clara do modelo, enquanto que a cor 

branca indica falta de apoio nos itens correspondentes. 

O Quadro 4 apresenta a análise realizada por Abrahamsson et al. (2003) 

sobre o comparativo das metodologias apresentadas no Quadro 3, observando as 

três áreas: gerenciamento de projetos; ciclo de vida de desenvolvimento; e 

orientações, que são fundamentais para o gerenciamento de requisitos.  

Finalidade Metodologia Descrição 

Apoio ao 
gerenciamento de 
projetos 

ASD O modelo tem característica adaptativa em relação à 
liderança, cultura e resposta à mudança. 

Crystal Permite a escolha do melhor método. 

DSDM A gestão de projeto é direcionada à facilitação do trabalho da 
equipe, com monitoramento constante.  

XP Apresenta orientações de apoio à gestão de projeto. 

FDD Possibilita a gestão de projetos, recursos e monitoramento, 
com foco no gerente de projeto. 

Scrum Focado na gestão do projeto, sendo flexíveis os métodos 
específicos de gestão. 
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Coerência com 
ciclo de vida de 
desenvolvimento 

ASD Abrange as principais fases de desenvolvimento, desde a 
especificação de requisitos até o teste de aceitação. 

Crystal Abrange as fases, desde a concepção até teste de integração. 

DSDM Busca fornecer suporte completo para todas as fases do 
processo de desenvolvimento de software. 

XP Focados em especificação de requisitos, projeto e codificação, 
sendo realizados testes unitários, de integração e de sistema.  FDD 

Scrum Ênfase na especificação de requisitos e nos testes. 

Orientações 
concretas e 
abstratas (Na 
Figura 7 
orientações 
concretas 
aparecem em cor 
cinza e abstratas 
em branca) 

ASD Centrado em conceitos e cultura, não em práticas.  

Crystal As orientações variam em decorrência das características do 
projeto, mas não há uma preocupação de “como” realizar a 
execução.  

DSDM Defende que as práticas devem ser definidas pela organização 
na qual está sendo implementado e, dessa forma, não 
oferecem qualquer orientação concreta. 

XP Por derivar de melhores práticas, esse modelo apresenta 
fortes orientações concretas. 

FDD Apresenta regras de desenvolvimento adaptadas ao nível de 
conhecimento da equipe, mas embora sejam orientações, não 
é apresentado “como” executá-las. 

Scrum Apresenta práticas e orientações para especificação de 
requisitos e testes, porém, na fase de codificação não 
apresenta métodos concretos. 

Quadro 4 - Comparação entre métodos ágeis 
Fonte: Adaptado de Abrahamsson et al. (2003). 

 
 

Independentemente do método adotado, algumas características são 

comuns, como: entregar os requisitos solicitados pelos clientes; realizar alterações 

de requisitos sem gerar impactos negativos; realizar entregas rápidas; aproximar o 

setor de negócio do setor de produção; prezar por um ambiente de motivação e 

confiança a todos os envolvidos; possibilitar a troca de informações rápidas e com 

resultados; e, principalmente, propiciar que as equipes sejam auto-organizáveis 

(BECK, 2001). Para escolher o método que será usado é importante conhecer as 

variáveis do contexto e as características da equipe para então realizar a 

implementação. 

O Scrum é um framework de desenvolvimento de software, criado por Ken 

Schwaber e Jeff Sutherland na década de 90, com o intuito de apoiar equipes na 

gestão, desenvolvimento e manutenção de projetos e produtos de software. 

Permitindo, também, a aplicação em projetos de maior complexidade e que utilizem 

diferentes tecnologias, possibilitando facilidade no desenvolvimento com restrições 

tecnológicas e de alto risco (SCHWABER, 2004, SCHWABER, 2007). 

Scrum foi adotada na aplicação da pesquisa por apresentar aspectos que 

satisfazem o processo, a gestão de projetos e também técnicas, artefatos e produtos 

de trabalho e quase todas as fases principais, como apresenta a Figura 7 
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(ABRAHAMSSON et al., 2003), outro ponto relevante são as iniciativas do APL em 

disseminar esse modelo, realizando cursos, palestras, workshops, o que influenciou 

na adesão do modelo em diferentes empresas de TI. 

 

2.2.1 Scrum 
 

 O Scrum é considerado um processo (framework) de desenvolvimento de 

software iterativo e incremental, visando maior satisfação do cliente e minimizar 

atrasos de entregas em projetos (RISING; JANOFF, 2000, ABRAHAMSSON et al., 

2002, MANN; MAURER, 2005). A Figura 8 traz uma representação esquemática do 

funcionamento do Scrum.  

 

Figura 8 - Ciclo de vida Scrum 
Fonte: Adaptado de Flores (2002) e Scrum Guide (2004). 
 

O fluxo de desenvolvimento proposto pelo Scrum define que antes de ser 

iniciado o desenvolvimento deve haver um objetivo ou uma visão clara sobre os 

objetivos. O objetivo geral deve ser detalhado em um Product Backlog, que consiste 

em uma lista ordenada de objetivos específicos, que permitirão criar, manter e 

sustentar o produto proposto (SCRUM GUIDE, 2004). Dirigido pelo Product Owner, 

que é responsável por separar o Product Backlog em pacotes entregáveis, com 

priorização definida de acordo com o valor de negócio, esses pacotes são chamados 

Sprint Backlogs. Os sprints são desenvolvidos com datas previstas para serem 

realizados, que costumam durar 30 dias, sendo executados até que haja objetivos a 

serem realizados do Product Backlog (SCRUM GUIDE, 2004; VITHANA, 2015). 
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A equipe é separada em Scrum Master, que é responsável por facilitar o 

trabalho, treinar e orientar o Scrum Team, que é uma equipe multidisciplinar 

responsável pela execução das tarefas do pacote de trabalho (SCRUM GUIDE, 

2004). 

As sprints Daily consistem em reuniões diárias nas quais a equipe esclarece 

dúvidas e trata impedimentos levantados. A sprint Review consiste em reuniões de 

revisão dos objetivos da Sprint (SCRUM GUIDE, 2004). 

A interação é uma das principais características do Scrum, o que influencia 

diretamente na gestão de requisitos, pois os requisitos não são finalizados 

totalmente de uma só vez, mas evoluem a cada sprint, havendo, assim, um contato 

direto com cliente (Product Owner) e a equipe, no mínimo, no início e no término de 

cada sprint. Esse contato permite vincular objetivos e compreensão (VITHANA, 

2015).  

As metodologias e os frameworks de desenvolvimento e os modelos de 

processo de software têm como objetivo final a qualidade do software. Software de 

qualidade visa atender os interesses e requisitos definidos pelos usuários, mas obter 

essa qualidade para a empresa que desenvolve software está associado à redução 

de tempo de desenvolvimento, de retrabalho e de custos, entre outros.   

 

2.3 QUALIDADE DE SOFTWARE 

 

 É consenso entre os autores de qualidade e de Engenharia de Software que o 

processo de desenvolvimento de software impacta na qualidade do produto final. O 

software é construído tendo como base um processo. O processo, embora possa 

não assegurar a qualidade do produto, é um indicativo que a empresa tem 

condições de produzir bons produtos. Se a definição do processo é fundamentada 

em boas práticas e modelos de melhoria e esse processo é seguido, o produto tende 

a ter maior qualidade (SILVA, 2013). 

 No desenvolvimento de software, a qualidade de um projeto abrange o grau 

de atendimento às funções especificadas no modelo de requisitos. Já a qualidade de 

conformidade focaliza o grau que a implementação segue o projeto e o sistema 

resultante atende às necessidades, interesses e metas de desempenho 

estabelecidas pelos seus usuários (PRESSMAN, 2011).  
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Por meio dessa definição, tem-se que a qualidade é medida a partir dos 

requisitos de software, ou seja, a falta de conformidade com os requisitos indica falta 

de qualidade do software. 

 Existem diversas normas, padrões e modelos de qualidade aplicadas a 

processo e produto de software, dentre os quais estão:  

a) ISO 9126 – norma de qualidade de produto de software, sendo a NBR 

13596 a versão brasileira dessa norma. 

b) ISO 14598 – guias para avaliação de produtos de software, baseadas no 

ISO 9126. 

c) ISO 12119 – norma para qualidade de pacotes de software ou software de 

prateleira. 

d) ABNT NBR ISO/IEC 12207 – processos de ciclo de vida de software. 

e) NBR ISO 9003:2004 – diretrizes para aplicação da ISO 9001 ao 

desenvolvimento, fornecimento e manutenção de software. 

f) SPICE/ISO 15504 – para avaliação dos processos de desenvolvimento de 

software. 

g) Capability Maturity Model Integration - Modelo do Software Enginnering 

Institute (SEI) que estende o CMM para avaliação de processos de 

software. Tem o objetivo de medir a maturidade de uma organização em 

relação ao seu processo de desenvolvimento de software. 

h) MPS.BR – tem o objetivo de orientar a realização de avaliações, contém 

requisitos para os avaliadores e para averiguação da conformidade ao 

Modelo de Referência do MPS (MR-MPS). É baseado no CMMI e nas 

normas ISO 12207 e 15504.   

i) Personal Software Process (PSP) – melhoria do processo do indivíduo, 

tornando sua forma de trabalho mais disciplinada. O objetivo geral do PSP 

é a produção de software sem defeitos, respeitando prazos e custos 

planejados (KOSCIANSKI; SOARES, 2007). 

j) Team Software Process (TSP) – baseado na melhoria do processo de uma 

equipe de desenvolvimento e usa a noção de time como um grupo de 

pessoas que compartilham o mesmo objetivo (KOSCIANSKI; SOARES, 

2007). 

 A seguir, o MPS.BR foi o modelo adotado na proposta deste trabalho, por ter 
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sido desenvolvido da adaptação de modelos internacionais já conceituados, 

objetivando a melhoria de processos de software em empresas brasileiras, 

viabilizando essas melhorias para micro, pequenas e médias empresas, por meio de 

custo reduzido e menor impacto de implementação (LEAL et al., 2012).  

 

2.3.1 MPS.BR 
 

O MPS.BR tem como principais vantagens: maior quantidade de níveis de 

implementação, se comparado ao CMM/CMMI; compatibilidade com modelos já 

conceituados, como o CMMI; e flexibilidade de adaptação das empresas (COUTO, 

2007). 

O modelo é formalizado em quatro categorias de guias: geral, de 

Implementação, de avaliação e de aquisição, como apresenta o Quadro 5. 

Guia Descrição 

Geral  Apresenta uma descrição geral e detalhada do modelo de referência do MPS, 
seus componentes e as definições comuns necessárias para seu 
entendimento e aplicação. 

Implementação Descreve como implementar um determinado nível do modelo de referência 
do MPS. 

Avaliação Relata o processo e o método de avaliação, ou modelo de avaliação do MPS, 
e os requisitos para avaliadores líderes, avaliadores adjuntos e instituições 
avaliadoras. 

Aquisição Descreve um processo de aquisição de software e serviços correlatos. 

Quadro 5 - Guias do modelo MPS.BR 
Fonte: Adaptado de Leal et al. (2012) e MPS.BR (2011). 

 

O MR-MPS é subdividido em sete guias de implementação, que descrevem 

os níveis de maturidade que são implantados gradativamente do nível G, 

progredindo ao A. Sendo: A (Em Otimização), B (Gerenciado Quantitativamente), C 

(Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F (Gerenciado) e G 

(Parcialmente Gerenciado). Para cada nível há processos e suas capacidades. Para 

alcançar cada um dos níveis é necessário atender a todos os resultados esperados 

e atributos relacionados ao nível correspondente, como apresentado no Quadro 6 

(WEBER et al., 2005; MPS.BR, 2011; MENOLLI et al., 2015). 

Nível Processos Atributos do Processo (AP) 

A  AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 
3.1, AP 3.2, AP 4.1, AP 4.2, 
AP 5.1 e AP 5.2. 

B Gerência de Projetos – GPR (evolução)  AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 
3.1 e AP 3.2, AP 4.1 e AP 4.2 

C Gerência de Riscos – GRI,  
Desenvolvimento para Reutilização – DRU  

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 
3.1 e AP 3.2 

http://mps.br/
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Gerência de Decisões – GDE   

D Verificação – VER  
Validação – VAL  
Projeto e Construção do Produto – PCP  
Integração do Produto – ITP  
Desenvolvimento de Requisitos – DRE  

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 
3.1 e AP 3.2 
  

E Gerência de Projetos – GPR (evolução) 
Gerência de Reutilização – GRU  
Gerência de Recursos Humanos – GRH  
Definição do Processo Organizacional – DFP  
Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional – AMP 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 
3.1 e AP 3.2 
 

F Medição – MED  
Garantia da Qualidade – GQA  
Gerência de Portfólio de Projetos – GPP  
Gerência de Configuração – GCO  
Aquisição – AQU 

 AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2  
 

G Gerência de Requisitos – GRE  
Gerência de Projetos – GPR  

AP 1.1 e AP 2.1  

Quadro 6 - Níveis de maturidade MPS.BR 
Fonte: MPS.BR (2011). 

 

As indicações “AP” no Quadro 6 correspondem aos Atributos de Processo 

(AP), que totalizam nove, como descrito no Quadro 7.  

Atributo Resultado esperado de atributos 

AP 1.1 O processo é executado  a) o processo atinge os resultados definidos; 

AP 2.1 O processo é gerenciado  a) existe uma política organizacional estabelecida e mantida 
para o processo;  
b) a execução do processo é planejada;  
c) a execução do processo é monitorada e ajustes são 
realizados; 
d) as pessoas que executam o processo estão preparadas; 
e) as atividades, a situação e os resultados do processo são 
revisados com a alta gestão e desalinhamentos são tratados;  
f) a aderência dos processos executados às descrições de 
processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente e 
as não conformidades são tratadas (a partir do nível F); 

AP 2.2 Os produtos de trabalho 
do processo são gerenciados  
 

a) requisitos para documentação e controle dos produtos de 
trabalho do processo são identificados; 
b) produtos de trabalho do processo estão identificados, 
documentados e os níveis de controle especificados; 
c) os produtos de trabalho são avaliados objetivamente com 
relação à aderência aos padrões, procedimentos e requisitos 
aplicáveis e as não conformidades são tratadas; 

AP 3.1. O processo é definido  a) existe a definição de um processo padrão, o que inclui 
diretrizes para a sua adaptação a situações específicas, a 
sequência de execução, a interação deste processo com os 
outros processos, os papéis e competências, a infraestrutura e 
o ambiente de trabalho requeridos para executar o processo;  
b) métodos adequados para monitorar a efetividade e a 
adequação do processo são identificados;  

AP 3.2 O processo está 
implementado  

a) um processo definido baseado nas diretrizes para seleção 
e/ou adaptação do processo padrão está implementado; 
b) a infraestrutura e o ambiente de trabalho requeridos para 
executar o processo definido estão disponibilizados, 
gerenciados e mantidos; 
c) experiências e dados apropriados são coletados, analisados 
e utilizados para entendimento do comportamento e adequação 
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do processo e para a identificação de oportunidades de 
melhoria no processo;  

AP 4.1 O processo é medido  
 

a) os processos que estão alinhados a objetivos quantitativos de 
negócio são identificados; 
b) as necessidades de informação dos processos requeridas 
para apoiar o alcance dos objetivos de negócio relevantes da 
organização são identificadas; 
c) os objetivos de medição do processo são definidos a partir 
das necessidades de informação; 
d) relacionamentos mensuráveis entre elementos do processo 
que contribuem para o desempenho do processo são 
identificados; 
e) os objetivos quantitativos para qualidade e desempenho do 
processo da organização são definidos e estão alinhados às 
necessidades de informação e aos objetivos de negócio; 
f) os processos que serão objetos de análise de desempenho 
são selecionados a partir do conjunto de processos padrão da 
organização e das necessidades de informação dos usuários 
dos processos; 
g) medidas adequadas para análise de desempenho do 
processo, incluindo a frequência de realização das medições, 
são identificadas, definidas e incorporadas ao plano de medição 
da organização; 
h) resultados de medições são coletados, validados e 
reportados para monitorar o quanto os objetivos quantitativos 
para o desempenho do processo foram alcançados; 

AP 4.2 O processo é controlado  a) técnicas para análise dos dados coletados são selecionadas;  
b) dados de medições são analisados com relação a causas 
especiais (atribuíveis) de variação do processo;  
c) o desempenho do processo é caracterizado;  
d) ações corretivas são executadas para tratar causas especiais 
de variação; 
e) se necessário, análises adicionais são realizadas para avaliar 
o processo sob o efeito de causas especiais de variação;  
f) modelos de desempenho do processo são estabelecidos, 
melhorados e ajustados em função do conhecimento adquirido 
com o aumento de dados históricos, compreensão das 
características do processo ou mudanças no próprio negócio da 
organização;  

AP 5.1 O processo é objeto de 
melhorias incrementais e 
inovações 

a) objetivos de negócio da organização são mantidos com base 
no entendimento das estratégias de negócio e resultados de 
desempenho do processo; 
b) objetivos de melhoria do processo são definidos com base no 
entendimento do desempenho do processo, de forma a apoiar o 
alcance dos objetivos de negócio; 
c) dados que influenciam o desempenho do processo foram 
identificados, classificados e selecionados para análise de 
causas;  
d) dados selecionados foram analisados para identificar causas 
e propor soluções aceitáveis para evitar ocorrências futuras de 
resultados similares e incorporar melhores práticas no processo;  
e) dados adequados são analisados para identificar 
oportunidades para aplicar melhores práticas e inovações com 
impacto no alcance dos objetivos de negócio;  
f) oportunidades de melhoria derivadas de novas tecnologias e 
conceitos de processo são identificadas, avaliadas e 
selecionadas com base no impacto nos objetivos de negócio;  
g) uma estratégia de implementação para as melhorias 
selecionadas é estabelecida para alcançar os objetivos de 
melhoria e inovação no processo e para resolver problemas;  
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AP 5.2 O processo é otimizado 
continuamente  

a) o impacto de todas as mudanças propostas é avaliado com 
relação aos objetivos do processo definido para o projeto e 
processo padrão;  
b) a implementação das mudanças acordadas é gerenciada 
para garantir o entendimento de qualquer variação no 
desempenho do processo e ações corretivas necessárias são 
executadas;  
c) as ações implementadas para resolução de problemas e 
melhoria no processo são acompanhadas, com uso de técnicas 
estatísticas e quantitativas, para verificar se as mudanças no 
processo corrigiram o problema e melhoraram o seu 
desempenho;  
d) dados de análise e resolução de causas de problemas são 
armazenados para uso em situações similares;  

Quadro 7 - Atributos e resultados esperados 
Fonte: SOFTEX (2016b). 

 

A implantação do MPS.BR inicia no nível G, que busca apoiar a organização 

no gerenciamento de projetos e de requisitos, organizado em dois processos 

distintos, mas que produzem influências entre si. A gerência de requisitos está 

relacionada ao controle da evolução dos requisitos do produto dentro do processo 

de desenvolvimento, adotando como fatores cruciais para a ER (MPS.BR, 2011): 

 a) o entendimento junto ao fornecedor de requisitos; 

b) o aceite do cliente perante aos requisitos e o comprometimento da equipe 

desenvolvedora; 

c) a rastreabilidade bidirecional entre requisitos e produtos de trabalho; 

d) a realização de revisão de produtos e planos de trabalho, visando corrigir 

inconsistências; 

e) a gestão de mudanças de requisitos ao longo do projeto. 

Para o modelo MPS.BR a gerência de requisitos busca controlar a evolução 

dos requisitos do produto dentro do processo de desenvolvimento, gerenciando o 

requisito recebido ou gerado no projeto, garantindo que o solicitado pelo fornecedor 

de requisitos será entregue (MPS.BR, 2011). 

 

2.3.2 Gerência de Requisitos no MPS.BR 
 

A importância da gestão de requisitos é fundamental pelo fato de a ER 

transcender instâncias, ou seja, ir além dos projetos, envolvendo atividades de 

gestão de produtos (KARLSSON et al., 2003, WIERINGA; EBERT, 2004, 

GORSCHEK; DAVIS, 2008). Isso faz com que ações relacionadas aos requisitos 

possam impactar em atributos macro da organização, como na qualidade do produto 

http://mps.br/
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oferecido. Para que isso ocorra, é fundamental a definição de um ciclo de 

desenvolvimento que garanta a qualidade do requisito. 

A gestão de requisitos ultrapassa os limites do projeto, um mesmo requisito 

pode estar vinculado a projetos distintos e as manutenções. A rastreabilidade é 

quem possibilita a gerência dos requisitos dentro de um mesmo projeto, passando 

por todas as etapas do ciclo de vida, e entre projetos distintos.  

A rastreabilidade permite criar relacionamentos entre produtos e artefatos do 

produto e do projeto, como, tela (formulário e relatório) e requisito, solicitação 

(requisito do usuário) e tarefa, requisito e requisito. Essas rastreabilidades são 

chamadas bidirecionais (IEEE, 1990; SEI, 2010). A rastreabilidade bidirecional 

acontece de forma horizontal, com relações de mesmo nível, como, requisito e 

requisito, e de forma vertical, como, requisito e código fonte (MPS.BR, 2011). 

O processo de Gerência de Requisitos (GRE) é apresentado já no primeiro 

nível do MPS.BR, sendo esperados cinco resultados desse processo. Esses 

resultados no primeiro nível estão relacionados à apenas dois atributos do processo 

(AP 1.1 e AP 2.1), mas nos níveis superiores outros são adicionados, conforme 

evolução da organização, como apresenta o Quadro 8.  

Resultado Descrição 

GRE 1 - O entendimento dos 
requisitos é obtido junto aos 
fornecedores de requisitos. 

a) o requisito foi entendido junto ao fornecedor de requisitos; 
b) As comunicações realizadas pelas partes foram registradas; 
c) houve o aceite com o fornecedor de requisitos. 

GRE 2 - Os requisitos são 
avaliados com base em 
critérios objetivos e 
comprometimento da equipe 
técnica. 

a) houve a avaliação e o aceite do cliente (podendo ser 
representado pelo fornecedor de requisitos); 
b) houve o aceite da equipe técnica, comprometendo-se em 
desenvolver os requisitos; 
c) em caso de alteração dos requisitos, as aceitações já realizadas 
devem ser refeitas. 

GRE 3 - A rastreabilidade 
bidirecional entre os 
requisitos e os produtos de 
trabalho é estabelecida e 
mantida. 
 

a) deve ser possível rastrear os requisitos e suas dependências 
entre si e os produtos de trabalho. Essa rastreabilidade facilita a 
análise de impacto de alterações que venham a surgir; 
b) os requisitos durante o processo de produção podem passar por 
diferentes abstrações, mas é fundamental poder rastrear o mesmo 
requisito em diferentes formas. 

GRE 4 - Revisões em planos 
e produtos de trabalho do 
projeto são realizadas 
visando identificar e corrigir 
inconsistências em relação 
aos requisitos.  

a) inconsistências entre requisitos e produtos de trabalhos devem 
ser registradas e tratadas por meio de ações corretivas. Essas 
ações devem ser acompanhadas até a total resolução; 
b) quando identificada mudança de requisitos é importante 
examinar a consistência de artefatos com as alterações realizadas. 

GRE 5 - Mudanças nos 
requisitos são gerenciadas ao 
longo do projeto. 

a) durante o processo de desenvolvimento de software, requisitos 
podem ser modificados, inseridos ou excluídos do escopo do 
projeto. Essas mudanças devem ser registradas e o impacto 
analisado e tratado, destacando que as mudanças podem 
impactar em diferentes níveis de abstração do requisito. 

Quadro 8 - Resultados esperado GRE no MPS.BR 
Fonte: Composto a partir de MPS.BR (2011). 
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Sobre os requisitos, é importante destacar que antes de definir as fases do 

projeto é fundamental ter objetivos claros e consistentes, ou seja, os requisitos já 

devem estar definidos, por terem influência no planejamento, monitoramento e 

homologação do projeto (PAHL et al., 2005).  A inovação, vista como processo, 

quando associada aos requisitos, auxilia a obter como resultado do processo de 

desenvolvimento software com qualidade.  

 

2.4 INOVAÇÃO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

 Inovação é um campo amplo de pesquisa que pode ser estudado da 

perspectiva de processo e produto (YAGÜE et al., 2014). O manual Oslo da 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2005) corrobora 

com essa afirmativa e cita que inovação se refere à implementação de produtos e 

processos tecnologicamente novos e melhorias significativas em produtos e 

processos. Lippoldt e Stryszowski (2009), com base na publicação da OECD, 

definem inovação como a introdução comercial bem-sucedida de novos produtos, 

processos e serviços.  

A inovação também é vista como a aplicação prática e comercial de ideias 

para produtos reais (TROTT, 2011), podendo ser considerada um processo 

influenciado pelo conhecimento, tecnologia e interação entre os atores (NELSON; 

WINTER, 1982). Já a inovação tecnológica é uma estratégia essencial para 

empresas obterem vantagem competitiva e expandirem seu segmento de mercado 

ou, igualmente, para conquistar novos mercados (PIRES; URBINA, 2013). 

A inovação em software, como percebida pelos desenvolvedores, é norteada 

por capital humano treinado, seguido pelas exigências dos clientes em relação à 

qualidade, custos e segurança (LIPPOLDT; STRYSZOWSKI, 2009). 

 Rose, Jones e Furneaux (2016) abordam a inovação em software como uma 

resposta às condições difíceis às quais as PME são submetidas, como os desafios 

com o mercado e a internacionalização. Para esses autores, a inovação facilita o 

desenvolvimento de valor para os clientes, agiliza os processos internos de 

desenvolvimento e abre espaços de mercado que ainda não estão amplamente 

dominados por competidores maiores. 

 Para aumentar as chances de liderança no mercado de software, as 
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empresas precisam melhorar seus produtos para determinar, tão logo quanto 

possível, se eles correspondem aos interesses do mercado (YAGÜE et al., 2014), 

por isso a inovação é tão relevante. 

A utilização criativa de recursos disponíveis para produção de um produto ou 

serviço pode resultar em produtos, serviços e/ou processos inovadores 

(FAGERBERG, 2003; SCHUMPETER, 1985). Contudo, para inovar em processos, 

investir em padronização não é suficiente, é fundamental vincular padrões a 

alternativas de diferencial competitivo e reflitam no desempenho da empresa. 

Para definir um processo inovador é fundamental tratar mudanças, 

características, perspectivas da organização e a necessidade de melhoria continua, 

através de recursos, criatividade e pró-atividade da equipe (COTEC, 1998). A 

inovação acontece com união, comunicação e confiança entre equipes, criando uma 

rede de interação (BROWN; DUGUID, 2000). 

 O vínculo entre a inovação e a melhoria do processo de desenvolvimento de 

software, denominada Software Process Improvement (SPI), tornou-se uma 

necessidade definida pelo mercado. Esse mercado é impulsionado pela 

globalização, exigindo a busca intensa pelo acesso à informação e a novas 

oportunidades comerciais, aumentando a competitividade internacional e a 

necessidade por vantagens tecnológicas, elegendo o conhecimento como condutor 

central do crescimento econômico e da inovação (OECD, 1997; PELLISSIER, 2008). 

 Esse cenário tem apresentado ascensão do mercado de tecnologia de 

informação (LASTRES; CASSIOLATO, 1999) e a busca por aumento de 

competitividade PMEs desse setor (MYTELKA, 1999). Tradicionalmente as PME têm 

desempenhado um papel principal no crescimento da economia global (SAINI; 

NIGAM; MISRA, 2013). Para esses autores, a maior contribuição para a economia 

ocorre em termos de emprego, produção e exportação. 

 Gorschek e Wohlin (2004) destacam a importância de as empresas buscarem 

possibilidades de ampliar o controle de fatores que estão relacionados à qualidade 

do produto, a fim de aumentar investimentos e diminuir custos, inovando processos, 

melhorando os serviços oferecidos, os métodos e os equipamentos e, 

principalmente, as habilidades usadas para seu desempenho (OECD, 1997). 

Outro fator de conduz à busca pela qualidade e inovação no 

desenvolvimento de software diz respeito às experiências negativas do setor em 

gestão de projetos (NAZI; WILSON; ZOWGHI, 2005). O Standish Group (1995), 
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considerando dados globais, indica que apenas 16,2% dos projetos de software são 

concluídos dentro do prazo e com o orçamento planejado, embora sejam vários os 

avanços no desenvolvimento de normas e modelos de SPI.  

Dados da pesquisa Brasil de 2006 (PRADO; ARCHIBALD, 2007), indicam 

53% sucesso de projetos de TI e dados dessa mesma pesquisa realizada em 2014 

PRADO; MARQUES, 2015) apontam que em 109 organizações privadas do Brasil, 

considerando 2.587 projetos, apenas 57,6% desses projetos obtiveram sucesso. De 

acordo com esse mesmo relatório, para 55,1% das organizações o gerenciamento 

de projetos ainda não possibilita trazer os resultados desejados ao negócio. 

Contudo, a adoção de SPI por empresas de TI nem sempre corresponde 

com sucesso ao esforço inserido por equipes, pelo fato de não haver uma estratégia 

eficaz para implementação. Isso pode ser observado na falta do mapeamento das 

tarefas com as características das empresas, com a definição do que será feito e de 

como dar-se-á a implementação (NIAZI; WILSON; ZOWGHI, 2005). Esses autores 

destacam que o problema com SPI não é a falta de padrões ou modelos, mas a falta 

de uma estratégia efetiva para a sua implementação com sucesso. 

A cultura organizacional é outro fator que influência na implantação de 

modelos voltados à melhoria de processos. Essa cultura é enfatizada em 

procedimentos, estabilidade, competência humana e compartilhamento de 

conhecimento. Esses atributos são fundamentais para a implantação de um modelo 

de qualidade de processos (BROOKS, 1987; IBBS et al., 2000; CHIAO-CHING; 

SUN-JEN, 2010). 

Uma alternativa para vincular inovação em processos e técnicas de ER é 

adotar um modelo que apoie não só a qualidade do produto, mas a melhoria da 

produtividade (NAZI; WILSON; ZOWGHI, 2005). O MPS.BR é uma alternativa, 

principalmente para micros, pequenas e médias empresas brasileiras, por ser 

considerado mais do que um modelo, mas um movimento de busca de excelência ao 

software brasileiro, com reconhecimento nacional e internacional e baixo custo 

(MENOLLI et al., 2015; MPS.BR, 2011). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
 Uma pesquisa é caracterizada como a procura de respostas para perguntas 

ou a busca de solução para problemas. Para Minayo (1993, p.23), a pesquisa é uma 

“atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade”. Esse 

autor complementa que a pesquisa é uma atividade constante e incessante de 

busca de aproximação da realidade, fazendo uma combinação entre teoria e dados.   

 Vinculando os resultados obtidos com o processo de realização, Demo (1996, 

p.34) define pesquisa como um “questionamento sistemático, crítico e criativo, mais 

a intervenção competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a 

realidade em sentido teórico e prático”.  

 Para que as respostas às perguntas e a solução de problemas seja obtida é 

necessário que a pesquisa seja planejada e atenda especificações metodológicas na 

sua realização. O planejamento envolve definir um conjunto de ações que serão 

realizadas com o objetivo de encontrar a solução da pergunta ou do problema 

investigado. Esse conjunto de ações tem por base procedimentos racionais e 

sistemáticos (SILVA; MENEZES, 2005).  

Zackiewicz e Salles-Filho (2001) destacam a importância de envolver os 

atores na pesquisa social, prezando pela percepção coletiva no entendimento das 

demandas existentes e possíveis soluções, o que favorece ações institucionais e 

cooperativistas, como busca esta pesquisa.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa descrita neste relato é de natureza aplicada e apresenta 

elementos de finalidade descritiva e exploratória. Essa caracterização decorre de o 

fenômeno estudado ser considerado atual, o que justifica a necessidade de 

investigar o contexto, realizando experimentos e validações de conceitos 

predefinidos (PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993). Essa investigação ocorre pela 

busca e análise de dados e informações que definam características de empresas e 

do APL investigado.  

Foram adotados procedimentos caracterizados como bibliográfico e 

documental, com base em referências como livros e artigos para a busca de 

conceitos relevantes (como ER, PDS, Inovação, modelos de qualidade e 
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metodologias de desenvolvimento de software) e em fontes de dados para apoiar a 

caracterização do APL de TI do Sudoeste do Paraná. Para essa busca de definição 

de características do grupo de empresas pesquisadas e do próprio APL, foram 

realizados estudos multicasos, visando analisar o processo de produção de software 

e o fluxo de informação nas diferentes empresas. Esse estudo permitiu levantar 

características do processo de desenvolvimento de software, diagnosticando 

dificuldades nas atividades de coleta, validação, modelagem, desenvolvimento e 

testes, que são as principais fases desse processo. 

O estudo multicasos busca fatores comuns aos casos no grupo escolhido, 

que são empresas que compõem o APL de TI do Sudoeste do Paraná, e fatores 

específicos do PDS das empresas pesquisadas.  

A abordagem adotada pelo estudo multicasos foi qualitativa, por interpretar 

fenômenos e atividades do processo de produção, sem utilizar técnicas estatísticas, 

analisando o ambiente real, considerando o pesquisador como elemento chave 

(SILVA; MENEZES, 2005). 

A partir da literatura, considerando elementos ER e PDS, e do estudo 

multicasos, propõe-se um modelo com contribuição genérica (denominado processo 

padrão) como ponto de partida para uma pesquisa-ação, na qual esse modelo é 

aprimorado/reconstruído, a partir do contexto, e validado. A pesquisa-ação também 

abordou aspectos qualitativos, por buscar identificar características do contexto atual 

do APL e do processo de desenvolvimento de software das empresas que o 

compõe. Como parte da pesquisa-ação, a pesquisa de campo permite o 

aprofundamento em uma realidade específica, capturando explicações e 

interpretações dos envolvidos (GIL, 2008).  

A pesquisa-ação é realizada visando ações ou resolução de problemas 

coletivos, envolvendo pesquisadores e participantes (THIOLLENT, 1986), como 

colaboradores, gestores e atores do PDS. Propondo, assim, um modelo de PDS, 

incorporando a ER e aspectos do MPS.BR, para empresas que estão inseridas no 

contexto de colaboração e participação de um APL. 
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3.2 UNIDADE DE PESQUISA E ANÁLISE 

 

Os atores que fazem parte desta pesquisa são empresas privadas, 

vinculadas ao APL de TI do Sudoeste do Paraná, que desenvolvem e comercializam 

diferentes produtos e serviços de TI. Essas empresas contam com o apoio de 

órgãos públicos, entidades, profissionais de TI e a comunidade local.  

Esse APL iniciou suas atividades, oficialmente, em julho de 2003, tendo 

reconhecimento estadual e nacional como um dos principais atores no processo de 

desenvolvimento tecnológico na área de software da região (NÚCLEO..., 2015).  

A Figura 09 mostra a distribuição geográfica das regiões do Estado do 

Paraná. Nessa Figura está destacada a região Sudoeste, atendida pelo APL de TI 

do Sudoeste do Paraná. 

 

Figura 9 - Localização geográfica do Sudoeste do Paraná 
Fonte: Adaptado de Sescpr (2015). 

 

O estado do Paraná é composto por 399 municípios, sendo que 43 desses 

compõem a região Sudoeste (IBGE, 2014). Essa região se destaca no Índice Firjan 

de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 2015, que revela que 96% das cidades 

paranaenses têm nível de desenvolvimento alto ou moderado, estando vários dos 

seus municípios entre os 500 melhores do País (AGÊNCIA SUDOESTE, 2015). 

O APL de TI do Sudoeste do Paraná é composto por 126 empresas e 

entidades, sendo, dessas, 50 empresas de desenvolvimento de software, cuja 

distribuição geográfica é apresentada na Figura 10. 
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Figura 10 - Mapa do Ecossistema do APL de TI do Sudoeste do Paraná 
Fonte: Vale Digital (2015). 

 

Como pode ser observado na Figura 10, as cidades que mais se destacam 

como pólo na região, são Pato Branco, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão. Para a 

realização do estudo multicasos e da pesquisa-ação foi adotada uma amostra de 

10% das empresas de desenvolvimento de software do APL. A seleção das 

empresas foi realizada a partir de um convite formal em reunião mensal do APL. 

Nessa reunião, cinco empresários se comprometeram a participar do estudo 

multicasos e da pesquisa-ação. Para a pesquisa-ação, todas as empresas do APL 

foram novamente convidadas a participar, sugerindo-se que a representação 

ocorresse pelo gerente de projetos, pelo responsável por essa função ou por 

envolvidos diretamente no PDS. As cinco empresas envolvidas no estudo multicasos 

são representativas do APL porque há diversidade de tamanho, de tempo de 

mercado e de foco de negócio. 

Para o levantamento dos dados foi utilizado um questionário (Apêndice C) 

visando identificar a percepção das empresas acerca de suas práticas de inovação 

em processos (se ocorrem, em que aspectos etc.), subsidiando, assim, a proposição 

do modelo e contribuindo com a avaliação de esforço e/ou impactos de sua 

implantação, como inovação para as empresas envolvidas. Foram realizadas, ainda, 

entrevistas semiestruturadas (roteiro no Apêndice D) com os colaboradores 

envolvidos diretamente no PDS e com mais de dois anos de trabalho na empresa.  
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3.3 ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DA PESQUISA 

 

O planejamento e a execução da pesquisa foram realizados a partir das 

etapas constantes em Silva e Menezes (2005) e Miguel (2012). Essas etapas foram 

ajustadas para o contexto e o escopo de um APL de TI e para os objetivos deste 

trabalho.  

A Figura 11, definida em notação Business Process Modeling Notation 

(BPMN), apresenta as principais etapas, que nomeiam agrupamentos de atividades, 

e atividades que compõem essas etapas e definem o processo de realização desta 

pesquisa. As atividades estão sequenciadas definindo seu fluxo de execução, sendo 

dividida em cinco fases: 1) definição do tema e metodologia; 2) levantamento 

bibliográfico; 3) design da pesquisa; 4) multicaso e; 5) pesquisa-ação.  
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Figura 11 - Etapas da pesquisa 

 

 



 

 

51 

Para o levantamento bibliográfico foram realizadas duas bibliometrias. A 

primeira, realizada no início do processo de desenvolvimento desta pesquisa, teve o 

objetivo de identificar artigos sobre avaliação de desempenho no PDS, enfocando 

práticas e modelos de qualidade vinculados ao PDS com o objetivo de melhorar a 

efetividade do processo. A segunda, já com o assunto, o escopo e os objetivos de 

pesquisa definidos em versão preliminar, visou fundamentar o assunto escolhido e 

identificar o estado da arte em termos de PDS, enfatizando a Engenharia de 

Requisitos e os modelos de qualidade adotados em PMEs de desenvolvimento de 

software. A primeira bibliometria foi realizada em setembro de 2014 e a segunda de 

março á maio de 2016. 

A coleta de dados no estudo multicasos, realizada como uma das etapas da 

pesquisa, foi baseada em questionário (Apêndice C) que foi complementado por 

entrevista (Apêndice D), na amostra definida das empresas do APL de TI do 

Sudoeste do Paraná. A pesquisa-ação, a última etapa da pesquisa, visou, em 

essência, validar e complementar o modelo de processo padrão proposto, para 

atender aos interesses, às necessidades e às características das empresas desse 

APL. A avaliação do modelo proposto foi realizada por meio da aplicação de 

questionário (Apêndice E). 

A seguir são descritas as etapas da pesquisa, representadas agrupamentos 

de atividades, blocos verticais, na Figura 9. 

 

a) Definição do tema e metodologia 

As PMEs brasileiras buscam melhorar seus processos (SOCIEDADE..., 2016) 

e o mesmo ocorre nas empresas de software que compõe do APL de TI do 

Sudoeste do Paraná. Além da necessidade de melhorar os processos, essas 

empresas buscam garantir que a melhoria reflita na qualidade do software que 

produzem. A melhoria do software é considerada um fator fundamental para a 

ampliação das exportações, vislumbrada pelo setor de TI nacional (PETRY, 2012 

DPCT/UNICAMP, 2005). Assim, a proposta deste trabalho, amparada em modelos 

de qualidade e nas características das empresas do APL de TI do Sudoeste do 

Paraná, visa contribuir para melhoria de qualidade dos produtos dessas empresas. 

 O tema de pesquisa foi definido a partir de interesse da pesquisadora, 

fundamentado na necessidade percebida nas empresas do APL de TI do Sudoeste 

do Paraná. Com o tema definido foi realizada uma revisão prévia de literatura sobre 
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avaliação de desempenho em PDS. O objetivo desse levantamento foi definir o foco 

e o contexto inicial da pesquisa, visando levantar o estado da arte em PDS. Para 

realizar esse levantamento foi utilizado um framework de metodologia semelhante ao 

utilizado por Tasca et al. (2010), com base no processo ProKnow-C. 

As palavras-chave para o primeiro levantamento bibliométrico foram definidas 

conforme os eixos: (i) Software (Software e Information System); (ii) Processo e 

Projeto de Software (Development Process, Development Project, Development 

phases, Quality assurance, Management process, Maturity, Process Models, Quality 

Process, Production Process e Process Improvement); (iii) Avaliação de 

Desempenho (Measurement, Assessment, Evaluation e Measures).  

A combinação das palavras-chave resultou em 80 expressões permitindo 

selecionar 6.769 artigos nas bases Scopus e ISI. Os artigos duplicados foram 

excluídos, dos restantes apenas 469 artigos possuíam título relacionado ao contexto 

da pesquisa. Realizada a análise do número de citações pelo Google Scholar, 

aplicando a regra de Pareto, restaram 122 artigos. Com a leitura dos resumos 

permaneceram 48 artigos. Lidos, 15 foram considerados relacionados ao tema e 

estão apresentados no Apêndice A. 

Nos 15 artigos obtidos com a primeira bibliometria, apresentados no 

Apêndice A, verificou-se que os autores adotam formas de mensuração distintas, 

denominadas como modelo, método, framework, procedimento, questionário, 

esquema. Contudo, não há um modelo exclusivo para avaliar o desempenho de 

PDS e também a qualidade de produtos de software. Esses artigos estão centrados 

em melhoria de processo de software sem, contudo, apresentar modelos de 

processos e de artefatos ou de como a avaliação ocorreria a partir desses modelos. 

 A grande maioria dos artigos que são voltados para empresas de software se 

refere ao PDS e fortemente a ER. Nesses artigos, é enfatizada a importância da fase 

de ER, incluindo a qualidade que é necessária nas atividades dessa fase.  

Embora os artigos desse levantamento não sejam relevantes para o estado 

da arte da proposta deste trabalho, eles fundamentam a necessidade e a 

importância do assunto. Levando, assim, à oportunidade de propor um modelo de 

processo, o que inclui fluxo de atividades, modelos de artefatos e sugestões de 

tecnologias, que podem ser adaptados e ajustados ao contexto da empresa e da 

equipe e às características do projeto do software a ser desenvolvido. 

 Vários desses artigos apresentam modelos, propostos ou já implementados, 
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que foram avaliados ou experimentados em situações reais, muitos dos quais por 

meio de estudo de caso. Contudo, em nenhum artigo houve a construção conjunta 

do modelo e a realização de ajustes decorrentes de avaliações, como ocorre neste 

trabalho. A construção conjunta refere-se à participação do pesquisador e dos 

envolvidos, os usuários do modelo.  

 A partir desse levantamento bibliográfico e dos objetivos, interesses e 

contexto desta pesquisa foi definido um modelo conceitual para a pesquisa, 

apresentado na Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 12 - Modelo conceitual da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Na Figura 12, o contexto delimita o objeto de estudo e a construção/validação 
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do modelo proposto como resultado deste trabalho. São empresas de software 

caracterizadas como PMEs e que estão vinculadas a um APL. O diagnóstico auxilia 

a entender as características do processo de produção organizacional das empresas 

pesquisadas, as carências no desenvolvimento e o uso de modelos de qualidade e 

ferramentas.   

 O PDS é o objeto do modelo proposto. No PDS foi delimitada a fase de 

requisitos e definido o uso de metodologias ágeis. Como modelo de ciclo de vida, 

enfatiza-se o processo unificado.  

b) Levantamento bibliográfico 

Para o levantamento bibliográfico, após melhor definido o tema e o escopo da 

pesquisa, uma nova bibliometria foi realizada. Foram utilizadas as bases Scopus e 

ISI para a realização da pesquisa. O período considerado para as buscas de 

publicações foi de janeiro de 2013 a maio de 2016, pelo interesse em publicações 

recentes. O procedimento para a seleção de artigos foi o mesmo utilizado para a 

bibliometria realizada na fase anterior. 

Esse novo levantamento bibliográfico visou definir a importância do assunto 

que é respaldada pelo contexto que envolve o APL de TI do Sudoeste do Paraná 

com empresas, em sua grande maioria, de pequeno porte. 

As palavras-chave foram definidas conforme os eixos: (i) Processo de 

Desenvolvimento de Software (Software Development Process, Software 

Development Project, Software Development Phases, Software Management 

Process, Software Process Models), (ii) Modelo de Qualidade (Maturity Process; 

Process Models, Quality Process, Quality Model, Quality Metodology, Process 

Innovation) e (iii) Pequena e Média Empresa (Small and Medium Enterprises, SME, 

Cluster).  A combinação das palavras resultou em 99 expressões utilizadas na 

pesquisa. 

As combinações das palavras-chaves permitiram selecionar 99 artigos. Os 

artigos duplicados foram excluídos, totalizando 48 artigos, dos quais apenas 15 

possuíam título relacionado aos temas definidos. Esses tiveram seu reconhecimento 

científico analisado, pelo número de citações que foi realizado por consulta na 

ferramenta Google Scholar, em maio de 2016. Outros 4 artigos foram incluídos a 

este portfólio, pois, embora eles não tivessem relevância em termos de citações, 

eram recentes, publicados em 2015 e 2016, totalizando-se, assim, 19 artigos. 

Desses 19 artigos, após leitura do resumo, foram excluídos os que não atendiam ao 
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contexto e escopo definidos, permanecendo, 13 artigos. Esses artigos são 

apresentados no Apêndice B. 

Todos os artigos apresentados no Apêndice B propõem modelos, apontados 

por denominações como morfologia e framework. A maioria dos modelos é validada 

por meio de survey ou estudo de caso. Contudo, em nenhum deles são propostos 

modelos de PDS, de artefatos ou indicação de tecnologias para uso na realização 

das tarefas envolvidas na ER. Também não foi identificado o uso de modelos de 

qualidade, em termo de software, nas propostas desses autores. 

O trabalho de Kabaale e Kituyi (2015) é o que mais se aproxima da proposta 

deste trabalho. O artigo enfatiza que a ER e a melhoria de processo tem sido 

identificada como um dos fatores chave para a melhoria da qualidade de software. 

Contudo, o modelo proposto por esses autores é genérico e baseado nas atividades 

típicas de ER. Não há especificação de tarefas, modelos de artefatos ou outros. 

 

c) Design da pesquisa 

Inicialmente foi definido o escopo e o contexto da pesquisa. Essa definição 

consistiu em escolher as empresas participantes do estudo multicasos e pesquisa-

ação, bem como definir que o foco do trabalho no PDS, visando propor um processo 

baseado em modelos de qualidade, mas atendendo a especificidades das empresas 

do APL de TI do Sudoeste do Paraná. 

A elaboração conceitual também envolveu definir o contexto da pesquisa, 

elaborar os objetivos e a justificativa, compondo, assim, o Capítulo 1 da dissertação. 

A determinação dos objetivos foi realizada visando atender às dificuldades 

observadas nas empresas do APL de TI do Sudoeste do Paraná e atender aos 

pressupostos teóricos que fundamentam a proposta deste trabalho. A justificativa de 

aplicação do trabalho foi fundamentada na necessidade percebida nas empresas do 

APL de TI do Sudoeste do Paraná como forma de colaborar para que essas 

empresas possam certificar e assim expandir seus mercados, reduzir o tempo de 

desenvolvimento de produto (software) e os custos, e aumentar a qualidade do 

software que produzem e dos serviços que prestam. No enfoque científico, a 

contribuição da pesquisa reside em detalhar etapas, atividades e critérios aderentes 

ao PDS baseado na ER. 

A revisão bibliográfica realizada permitiu uma imersão nos temas 

relacionados à pesquisa para, então, compor seu referencial teórico e complementá-
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lo. Após a realização da revisão bibliográfica e com a melhor definição da pesquisa 

foi possível definir os instrumentos de coleta de dados. Entre os quais estão as 

entrevistas e os questionários. 

Para a construção do questionário, segundo Aaker et al. (2001), não existem 

procedimentos perfeitos, sendo fundamental considerar o bom senso e a experiência 

do pesquisador, evitando inconsistências, como ambiguidade de perguntas. 

O questionário adotado na pesquisa foi construído baseado em perguntas 

sobre inovação em processos do questionário de Pesquisa de Inovação (PINTEC), 

desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o apoio 

da FINEP e MCTI (PINTEC, 2015) e em resultados esperados pelo processo GRE 

do modelo MPS.BR. 

Embora tenha sido elaborado questionário estruturado, foram coletadas 

observações sobre as respostas por meio de um roteiro de entrevista (Apêndice D) 

complementar ao questionário. Estimulou-se, assim, a maior cooperação dos 

entrevistados, a abordagem de aspectos que vão além das perguntas fechadas e a 

inclusão de comentários relevantes dos respondentes que não tenham sido 

abordados nas perguntas (MATTAR, 1994).  

 A metodologia para o desenvolvimento e a verificação e validação do 

processo foi fundamentada na realização de estudo multicasos, para a realização do 

diagnóstico e de pesquisa ação. Essa foi implementada por meio de oficinas com o 

objetivo de verificar e validar o modelo proposto. As oficinas auxiliaram a ajustar o 

modelo de acordo com as características e as necessidades das empresas do APL 

participantes. 

 

d) Multicasos 

Na fase anterior foi definido o design da pesquisa, para que a execução 

efetiva respeitasse as definições propostas para essa fase de multicasos, sendo 

realizada coleta em cinco empresas do APL por meio do questionário (Apêndice C) e 

do roteiro de entrevista (Apêndice D). O objeto de análise é o processo de 

desenvolvimento de software dessas empresas, tendo como ênfase a fase de 

requisitos. 

 O questionário e a entrevista foram aplicados visando caracterizar o modelo 

de PDS predominante no APL, a influência da Engenharia de Requisitos no produto 

final e a adoção de modelos de qualidade e metodologias. 
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 Para analisar os dados levantados foram empregadas técnicas quantitativas, 

para informações acerca da quantidade de empresas com características 

específicas; e técnicas qualitativas, para elaboração de resultados compilados, 

relacionando características identificadas entre empresas e também dessas frente 

ao referencial teórico. 

O modelo de processo padrão proposto, resultante desta etapa, está 

fundamentado na literatura sobre PDS, MPS.BR, Engenharia de Requisitos e Scrum, 

aos quais agregou-se o conhecimento específico acerca do contexto, decorrente do 

estudo multicasos.  

Os processos propostos foram elaborados, compondo um modelo de 

processo padrão, utilizando a linguagem BPMN, que é específica para a 

representação de processos de negócio. 

 

e) Pesquisa-ação 

O modelo de processo padrão proposto foi validado pela aplicação de 

pesquisa-ação em empresas do APL Software TI do Sudoeste do Paraná. Na 

pesquisa-ação foram realizadas três oficinas para ajustar o modelo, visando a 

atender a características das empresas desse APL, preservando a aderência às 

premissas do modelo de qualidade adotado, caracterizando uma proposta de 

inovação de processo para o APL. 

Para as oficinas foram planejadas 3 horas e elas foram consideradas marcos 

de discussão do processo construído. Entre as oficinas foram realizados vários 

encontros da pesquisadora com as pessoas da equipe. Além disso, diversos 

contatos foram realizados por email. Assim, o modelo de processo proposto é uma 

construção coletiva das empresas participantes com a orientação da pesquisadora e 

visando atender as especificidades das empresas do APL de TI Sudoeste do 

Paraná. 

As empresas foram representadas nas oficinas pelo gerente de projeto ou 

outro papel relacionado ao processo de desenvolvimento de software, como analista 

de requisitos, de negócio ou de testes.  

A atividade principal e os objetivos de cada uma das oficinas foram: 

a) Oficina 1 – Realizada em 27 de abril, onde foi realizada a apresentação do 

PDS proposto, também as fundamentações de Base (Inovação, MPS.BR, 

engenharia de requisitos, gestão de projetos e Scrum), como apresenta o roteiro do 
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Apêndice E. Foi realizado também o levantamento de pontos positivos  e sugestões 

de melhoria do modelo proposto, considerando três aspectos: PDS, Engenharia de 

Requisitos e Inovação, sendo determinado o tempo de 20 minutos para o 

levantamento realizado em cada um desses temas. 

 b) Oficina 2 – Ocorreu em 18 de maio, e buscou a melhoria do do processo 

padrão, com a definição de orientações para a instanciação dos processos 

especializados e a definição de ferramenta (Apêndice F). A instanciação se refere à 

execução de projeto de software utilizando os processos definidos e especializados 

para o tipo de projeto, sendo refinado o modelo. Destaca-se que a ferramenta foi 

definida na Oficina 1, sendo apresentada a simulação no ambiente, pelo 

pesquisador na Oficina 2. Foram levantados com os entrevistados os critérios de 

avaliações no projeto (aceite, planejamento e monitoramento), também pontos fortes 

e pontos de melhoria, sendo determinado o tempo de 20 minutos para cada tema, 

onde também foram avaliados ajustes da primeira oficina. 

 c) Oficina 3 – Realizada em 15 de Junho, sendo realizada avaliação 

comparativa entre os parâmetros estabelecidos para o modelo proposto (PDS, ER e 

inovação) com o que foi definido pela equipe, mas oficinas anteriores (Apêndice G). 

Também apresentados os ajustes solicitados na oficina 2.  
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4 RESULTADO  
 

 

Este capítulo apresenta o resultado da realização deste trabalho. Iniciado com 

a fundamentação da proposta, para apresentar os resultados do estudo multicascos, 

que caracterizaram o contexto da pesquisa. Em seguida, estão os conceitos que 

fundamentam a proposta e o metamodelo que define os conceitos essenciais para a 

representação do processo padrão. A partir dessa fundamentação é proposto o 

modelo de processo padrão, resultante da pesquisa.   

 

 

4.1 FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 A fundamentação do modelo de PDS proposto está alicerçada em três bases, 

apresentadas nas subseções a seguir:  

a) estudo multicasos, para caracterizar o processo de desenvolvimento de 

software predominantemente adotado por empresas do APL de TI do 

Sudoeste do Paraná; 

b) fundamentação conceitual da proposta, que é baseada em Processo de 

Desenvolvimento de Software, Engenharia de Requisitos e Inovação; 

c) meta-modelo, que apresenta os principais conceitos e relacionamentos 

entre eles utilizados na definição do modelo de PDS proposto. 

 

4.1.1 Estudo Multicasos  
 

O estudo multicasos foi realizado em cinco empresas vinculadas ao APL de 

TI Sudoeste do Paraná. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário 

(Apêndice C), complementado com entrevista (roteiro no Apêndice D). Os dados 

coletados se referem ao período de 2012 a 2014. Os resultados obtidos são 

apresentados a seguir, agrupados por assuntos, visando facilitar a apresentação e a 

análise. 

 

a) Caracterização das empresas 

Todas as empresas analisadas possuem como mercado essencial o 
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nacional e em nenhuma delas foram identificadas ações em mercado internacional. 

Os dados foram fornecidos por pessoas que desempenhavam papéis vinculados ao 

processo de produção, como gerente de projetos, analista de requisitos e analista de 

sistemas. Em duas das cinco empresas, os dados foram fornecidos por uma pessoa 

que realizava mais de um papel. A multiplicidade de papéis foi identificada nas 

empresas com menor quantidade de colaboradores.  

A caracterização das cinco empresas em termos de foco de negócio com 

número de funcionários (colaboradores) e tempo de atuação no mercado, 

apresentada no Quadro 9. 

 Foco de negócio Número de 
colaboradores 

Tempo no 
mercado 

Empresa 1 Varejista e de controle de supermercados 300 25 anos 

Empresa 2 Gestão de agroindústria 27 16 anos 

Empresa 3 Gestão pública municipal 55 12 anos 

Empresa 4 Gestão escolar e de clínicas 90 17 anos 

Empresa 5 Publicações municipais automatizadas e 
softwares sob demanda 

14 4 anos 

Quadro 9 - Características de empresas participantes do estudo multicasos 

 

Como apresentado no Quadro 9, a amostra apresenta diversidade em 

relação ao foco de negócio, à quantidade de colaboradores e ao tempo de atuação 

no mercado. 

 

b) Inovação 

Três das empresas pesquisadas introduziram, no período considerado, 

alguma inovação no processo de desenvolvimento de software, baseando-se no 

modelo MPS.BR e no Framework Scrum. A empresa 3 inseriu ações de melhoria de 

processos no planejamento estratégico, por mobilização da própria equipe. As 

empresas 2 e 4 não inseriram qualquer inovação em processos ou inovações que 

acabassem refletindo no processo de produção. 

Um ponto em comum levantado é que todas as empresas, entre 2012 e 

2014, planejaram alguma melhoria em produto ou processo e que foi abandonada 

antes da conclusão. Embora algumas das empresas já viessem melhorando o 

processo, e todas iniciaram no período novos projetos de melhoria de produtos ou 

novos produtos, nem sempre eles eram inovadores. A empresa 1 relata que não 

desenvolveu projetos inovadores porque o mercado não ofereceu condições. Já 
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para as demais empresas, a falta de inovação ocorreu por diversos fatores, como 

falta de oportunidade vislumbrada e de equipe técnica, prioridade em manter 

projetos atuais e necessidade de estudo mais detalhado do mercado. 

Devido à importância do conhecimento para a inovação em processos, foi 

levantado o grau de relevância dos treinamentos aplicados entre 2012 e 2014. Para 

a Empresa 1, a relevância foi média, para empresa 2, baixa e para as empresas 3, 4 

e 5, foi considerada alta. O gestor, e também coordenador técnico, que realiza 

atividades como gerente de projetos, analista e desenvolvedor nos projetos da 

empresa 5, destaca que considera os treinamentos aplicados nesse período como 

um dos fatores principais para a orientação nas melhorias de processos e em 

ferramentas e técnicas relacionadas aos produtos e serviços oferecidos.  

Outro ponto relevante, da empresa 5, foi que os treinamentos eram 

preparados e aplicados pela própria equipe interna. Essa estratégia exigiu da 

empresa aproximação com Instituições de Ensino Superior (IES) e a comunidade, 

abrindo seus treinamentos a interessados externos que foram realizados nas 

instalações de IES. Para esse gestor, a definição de uma equipe de gestão de 

conhecimento, apoiada por assessoria de especialista em Engenharia de Software e 

processos, permitiu a criação e manutenção de material técnico com melhoria 

didática. Esse foi considerado um dos fatores da qualidade do conhecimento. 

 

c) Planejamento de projetos 

Apenas a empresa 1 relatou planejar seus projetos, tendo em vista que já 

era certificada pelo modelo MPS.BR nos processos de Gestão de Requisitos e 

Projetos. A empresa 2 não realizava ações de planejamento e as empresas 3, 4 e 5 

realizavam planejamentos parciais e limitados a ações de programar o lançamento 

de uma nova versão do software. A empresa 2 não possuía nenhum papel 

designado para planejamento e monitoramento de projetos. Esse planejamento se 

limitava a ações de programar o lançamento de uma nova versão do software. 

Contudo, nem sempre a data programada era respeitada, devido a outros fatores 

fundamentais que eram ignorados no planejamento, como riscos, e por não haver 

parâmetros definidos para os requisitos. 

 

d) Melhoria 

As empresas 1 e 5 realizavam ações de melhoria de processos por meio de 
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um colaborador como responsável pelo planejamento dos projetos. As empresas 3 e 

4 descrevem que como não havia um planejamento formal, uma pessoa exercia 

diferentes papéis e que em alguns momentos definia ações futuras, mas sem um 

planejamento efetivo para a melhoria contínua.  

 

e) Papéis 

A empresa 1 possuía papéis definidos no processo, indicando que todos 

estavam aptos a exercerem suas funções, prezando por rotinas de treinamentos 

relacionados às funções desempenhadas. As empresas 2 e 3 destacaram que não 

tinham preocupação com a preparação interna de seus colaboradores e não 

possuíam rotinas detalhadas de habilidades por papéis. Já a empresa 4 

compatibilizava os treinamentos aos cargos, por isso apontou como parcial o vínculo 

com papéis, pois nem sempre os papéis correspondiam aos cargos. A empresa 5 

destacou que em 2014 já iniciava a definição de papéis e treinamentos visando à 

preparação do colaborador por função desempenhada, o que auxiliou na definição 

detalhada dos processos. 

Foi possível identificar uma diversidade de denominações para os papéis 

presentes nas equipes de desenvolvimentos, porém com compatibilidade entre as 

responsabilidades, como mostra o Quadro 10.  

Empresa Papéis identificados no processo 

1 Analista de Requisitos, Analista de Negócios, Gerente de Projetos, Analista de 
Sistemas, Desenvolvedor, Analista de Testes, Testador, Analista de Configuração, 
Database Administrator (DBA). 

2 Product Owner, Desenvolvedor, Analista de Testes, DBA 

3 Analista de Requisitos, Analista de Sistemas, Desenvolvedor, Testador. 

4 Analista de Requisitos, Analista de Negócios, Desenvolvedor, Analista de Testes, 
Testador, DBA. 

5 Analista de Requisitos, Gerente de Projetos, Desenvolvedor, Testador. 

Quadro 10 - Papéis identificados nas empresas 

 

Como pode ser observado no Quadro 10, embora o Analista de Requisitos 

exerça, na maioria das empresas mais de uma função, ele consta em quatro das 

cinco empresas, sendo que na empresa 2 esse papel é denominado de Product 

Owner. 

 

f) Comunicação  

A empresa 1 planejava e monitorava todos os eventos de comunicação do 

projeto, tendo em vista que sabia da importância do planejamento e por já adotar um 
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modelo de qualidade que o exige. Para a empresa 5, essa foi uma das ações 

adotadas quando iniciou o planejamento e o monitoramento de seus projetos (isso 

ocorreu em 2013), permitindo uma gestão mais eficiente, embora na época fosse 

parcial. As empresas 2 e 3 nunca adotaram planejamento e monitoramento de 

comunicação. Já a empresa 4 fazia essa comunicação por cargos, o que acabava 

refletindo parcialmente na comunicação dos projetos. 

 

g) Política de processo 

As empresas 1 e 5 possuíam uma política institucionalizada para o processo 

de desenvolvimento de software, tendo em vista que esse foi o primeiro passo para 

a melhoria de processos, servindo de parâmetro. As empresas 2 e 3 não possuíam 

política de processos e a empresa 4 destaca que sua política não continha os 

processos separados, mas que parcialmente acabava tendo diretrizes do processo. 

 

h) Requisitos 

Para a empresa 1, todos os clientes são fornecedores de requisitos. Para a 

empresa 2, além dos clientes, são fornecedores de requisitos os colaboradores e os 

usuários do sistema. A empresa 3 acrescenta a esses os analistas de requisitos e a 

equipe comercial, considerada assídua nesse fornecimento. A empresa 4 também 

destaca o papel da equipe comercial nesse fornecimento. Já a empresa 5 ressalta o 

predomínio dos contratos comerciais, sendo a equipe comercial o seu principal 

fornecedor. 

Todas as empresas contavam com o apoio de ferramenta automatizada para 

o registro das solicitações, mas nas empresas 2, 3, 4 e 5 nem sempre o que era 

registrado estava estruturado em requisitos. Além disso, muitas vezes os requisitos 

eram registrados em briefing e documento de especificação de requisitos, para 

depois serem registrados na ferramenta automatizada, possibilitando o 

armazenamento e posterior rastreabilidade. 

Apenas na empresa 1 as dúvidas relacionadas aos requisitos eram 

evidenciadas em ferramenta, as demais o faziam de maneira informal, via email, 

telefone ou quando de visitas a clientes. A empresa 5 não registrava o 

esclarecimento. As empresas 1, 3 e 4 registravam o fornecedor de requisitos, já a 2 

e 5 não o faziam, impossibilitando uma validação e rastreabilidade do fornecedor.  

Outro levantamento realizado está relacionado aos critérios de aceitação de 
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requisitos, se a empresa definia critérios, como, o vínculo à área de negócio ou 

aumento da competitividade, para aceitar ou recusar solicitações. A empresa 1 

possuía critérios de aceitação definidos e aplicados. As empresas 2 e 3 não 

utilizavam critérios de aceitação, pois os responsáveis por receber o requisito não 

possuíam autonomia para recusá-lo e no processo não haviam critérios 

preestabelecidos. Já na empresa 4, mesmo não havendo um processo formal e 

institucionalizado, o analista tomava a decisão de aceite ou não das solicitações, 

porém os critérios dependiam da experiência do analista. O analista poderia 

questionar o fornecedor auxiliando na decisão de aceite ou recusa. Essa mesma 

forma de procedimento foi identificada na empresa 5. Contudo, a aplicação de 

critérios determinados pelo analista, acontecia esporadicamente, não sendo uma 

tarefa padrão. 

As empresas se preocupavam em buscar especialistas para realizar o papel 

de responsável por receber requisitos e analisá-los pois, as empresas 1, 3, 4 e 5, 

evidenciam que o responsável pela coleta é o analista de requisitos. A empresa 2 

aponta que o analista de suporte também apoia o analista de requisitos nesse 

processo, por ter contato direto com os clientes e costumeiramente representá-los. 

Nas empresas 1 e 4, mesmo havendo um responsável para a coleta de 

requisitos, as dúvidas relacionadas aos requisitos não eram esclarecidas. As demais 

empresas relatam que as dúvidas eram parcialmente esclarecidas. Isso indica que 

nem sempre o desenvolvido corresponde ao solicitado. Uma alternativa para evitar 

esse problema, é o envio detalhado do que o analista definiu como solução para ser 

validado pelo fornecedor de requisitos, antes de ocorrer o desenvolvimento. Porém, 

nas empresas 1, 4 e 5 apenas algumas vezes a descrição da solução era enviada 

para validação. A empresa 2 nunca enviava para validação e a empresa 3 sempre 

fazia esse envio. 

Somente a empresa 1 estimava tempo (hora do analista) na fase de análise 

de requisitos por demanda. As demais empresas não realizavam essa tarefa 

formalmente e de maneira institucionalizada. A empresa 4 raramente o fazia e as 

empresas 2, 3 e 5 confessaram nunca terem realizado esse planejamento, 

impossibilitando a obtenção do tempo gasto para essas atividades. 

Apenas a empresa 1 assegurou fazer planejamento das fases de 

desenvolvimento antes de iniciar o projeto. Na empresa 5 as vezes isso era feito e 

as empresas 2, 3 e 4 nunca planejavam as fases, ou seja, conforme a demanda era 
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solicitada ocorria o atendimento da mesma, sem um planejamento prévio. Contudo, 

as empresas 2, 3 e 4 sequer possuíam um planejamento do escopo do projeto, ou 

seja, quais os requisitos planejados deveriam ser entregues ao final do projeto. 

Diferentemente das empresas 1 e 5, que já possuíam um escopo fechado e 

planejado para o projeto. 

Em relação à estruturação técnica da informação, na empresa 1 apenas as 

vezes era realizada essa estruturação e a validação de requisito por equipe técnica. 

Nas empresas 4 e 5 raramente isso ocorria, sendo realizada somente quando havia 

tempo hábil e se a solicitação era considerada complexa pelos analistas. A empresa 

2 nunca adotava essa ação e a 3 realizava a análise mais técnica.  

Sobre a adoção de técnicas de abstração, ou seja, se o requisito solicitado 

era formatado para o desenvolvimento, levantou-se que a empresa 3 adotava a 

descrição em formato de estórias, característico de modelos ágeis, assim como a 

empresa 1, que além das estórias adotava protótipos, priorizando também a 

usabilidade do software. A empresa 4 utilizava descrição em formato de casos de 

uso e protótipos, focando em usuários e interações. A empresa 5 utilizava diagramas 

de classes, o que evidencia uma preocupação maior em dados e não na interface do 

sistema. A empresa 2 não utilizava técnica alguma, o desenvolvedor se baseava 

apenas na solicitação descrita, o que pode resultar diferentes interpretações. 

Todas as empresas relatam que os membros da equipe costumam identificar 

modificações em requisitos. As empresas 2, 3 e 4 indicaram o cliente como um dos 

principais responsáveis por identificar necessidade de modificação de requisitos. 

Isso mostra que a identificação é tardia, o que acaba tendo maior impacto do que se 

identificado no início do processo de desenvolvimento e elevando custos. As 

empresas 3 e 5 reforçaram que mesmo identificando essa necessidade, não há o 

registro dessas alterações. As empresas 1, 2 e 4 relataram que o registro de 

mudança acontecia com o uso de ferramenta de gerenciamento interna. 

Nas empresas 2, 3 e 5, a análise de impacto das alterações de requisitos no 

projeto, como, prazo, custo e recursos nunca fora realizada. Na empresa 4, essa 

análise raramente era realizada e na empresa 1 somente as vezes isso ocorria. 

Em relação à rastreabilidade dos requisitos, apenas a empresa 1 possuía 

um padrão de rastreabilidade organizacional, que permitia, por exemplo, buscar na 

tarefa do programador qual o requisito do sistema foi alterado e a localização no 

código fonte. 
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 O Quadro 11 apresenta um resumo geral dos dados obtidos com o estudo 

multicasos e apresentados nesta seção.   

 Identificação dos agrupamentos de assuntos 
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Legenda 

S Sim Cl Cliente For Formal Se Sempre  

N Não Col Colaboradores Pro Protótipos R Raramente  

P Parcial AR Analista de Requisitos Inf Informal Est Estórias  

A Alta DC Diagrama de Classes Av Às vezes UC Casos de Uso  

M Média EC Equipe Comercial Nun Nunca    

B Baixa US Usuários Des Descritiva    

Quadro 11 - Resumo do estudo multicasos 

  

O Quadro 11 apresenta uma visão geral da análise das empresas. Observa-

se que quatro das cinco empresas analisadas inseriram melhoria vinculada a 

modelos de qualidade. A empresa 5, que não inseriu melhorias, já está em níveis 

mais elevados do modelo MPS.BR.  

Outra característica relevante é que todas as empresas possuem equipes 

multidisciplinares, com colaboradores desempenhando mais que um papel, o que é 

comum em PMEs. Porém, em todas as empresas, o papel de Analista de Requisitos 

é o responsável pela coleta de requisitos, estando esse papel claramente definido.  

 Sobre a rastreabilidade bidirecional, que permite buscar o vínculo de 

solicitações, requisitos e tarefas de desenvolvimento, por exemplo, e sobre o registro 
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de esclarecimento, dúvidas e pesquisas na fase de análise de requisitos, a grande 

maioria dos entrevistados (4 empresas) confessa não os adotar de maneira formal 

na empresa. 

 

4.1.1.1 Análise de resultados do estudo multicasos  

 
Entre as cinco empresas participantes do estudo, algumas que 

prospectavam ações para 2015 já evoluíram. A empresa 5, por exemplo, certificou 

no nível G (em 2015), implementando os processos de Gestão de Projetos e Gestão 

de Requisitos do modelo de qualidade MPS.BR. A empresa 1, já certificada no 

período considerado na pesquisa, nos níveis G e F do modelo MPS.BR, em 2015 

não teve consideráveis inovações em processos por adotar a melhoria continua. As 

empresas 3 e 4 estão em efetiva busca por alternativas de inovação em processos e 

com implementações e correções constantes buscando definir um processo padrão, 

mas condizente com suas necessidades. A empresa 3 certificou nível G do MPS.BR 

no início de 2016 e a empresa 4 iniciou em 2015 ações de melhorias que atendem 

ao nível G do MPS.BR. Isso mostra que embora as empresas ainda não estejam no 

mercado externo, elas vislumbram qualidade compatível com modelos apoiados em 

internacionalização. 

Observou-se que as empresas com maior quantidade de inovação em 

processos buscavam melhoria e padronização. A empresa 5 buscava apenas a 

melhoria de processos, mas a compatibilidade com o modelo tornou-se essencial 

para definir metas e organizar essas melhorias, pois a meta da certificação acabou 

sendo um critério motivador para equipe inovar.  

Outro fator de destaque foi que as empresas que consideravam os 

treinamentos aplicados de 2012 a 2014 de alta relevância (3, 4, e 5) foram as que 

mais realizaram ações de melhoria no período e ainda continuam realizando. 

Sobre gerenciamento de projetos, observou-se que no período de 2012 a 

2014, apenas a empresa 1, já certificada, realizava o planejamento de seus projetos. 

A falta de planejamento acaba refletindo nas demais fases do projeto, como a de 

definição de escopo e dos requisitos que serão desenvolvidos, a gestão de recursos 

e principalmente na qualidade do produto final. O que pode ser um motivo para as 

empresas ainda não estarem no mercado internacional, mesmo estando no mercado 
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nacional há um tempo considerável, como é o caso das empresas 1, 2, 3 e 4.  

Outro fator relevante observado foi o processo de conscientização, com a 

equipe inserindo uma cultura de inovação, padronização e melhoria de processos, 

visando qualidade do produto desde o início do processo de desenvolvimento até a 

entrega, independentemente da adoção de um modelo de qualidade, embora adotar 

um modelo, tenha se mostrado uma alternativa para definir metas e apresentar 

resultados. 

O envolvimento da equipe também foi abordado como um fator fundamental 

para melhoria do processo de desenvolvimento de software e principalmente na 

busca por alternativas inovadoras. Isso justifica a necessidade de a equipe investir 

em conhecimento, sendo ações dessa natureza mais intensas nos primeiros passos 

de melhoria de processos, como destacam as equipes das empresas 3, 4 e 5, que 

consideram de alto impacto os treinamentos aplicados nesse período. O gestor da 

empresa 5 destaca que acredita que isso ocorre devido a, no período considerado 

no levantamento de dados, estarem sendo apresentadas diferentes técnicas, 

modelos e ferramentas para a equipe. Em seguida, a equipe escolheria a mais 

adequada ao seu processo e tarefa. A escolha deve, também, considerar aos papéis 

e perfis identificados na organização. 

Em uma análise transversal, que considera as cinco empresas com 

diferentes níveis de maturidade, foi possível identificar que, genericamente, existe 

um processo de desenvolvimento, mas que nem sempre é confiável, pois não é 

formalmente institucionalizado e padronizado. Além disso, verificou-se que quanto 

mais experiente o colaborador, mais profundamente ele conhecia o processo. 

Contudo, na maioria das empresas, não havia um processo padrão mapeado e 

institucionalizado, o que facilitaria definir suas características, respeitando sua 

cultura e podendo estar aderente a um modelo de qualidade de processo. 

Outra carência identificada foi a falta de uso de princípios básicos de gestão, 

como, planejar custos, recursos e requisitos, que devem ser adotados como base 

para o planejamento e monitoramento de projetos. Mesmo as empresas 

considerando relevante planejar e monitorar, elas ainda não aplicavam essas ações, 

que podem variar por tecnologia, produto ou tipo de serviço, como as manutenções, 

por exemplo. Não havendo um processo padrão, fica mais difícil definir 

especializações do processo, analisando particularidades, o que acarreta dificuldade 

em instanciar, ou seja, aplicar em projetos e realizar melhorias. 
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No Quadro 12, apresenta-se uma síntese dos processos implementados 

pelas empresas frente aos resultados esperados GRE do modelo MPS.BR e os 

atributos de processos, referentes ao nível G. 

Empresas 
Resultados esperados GRE APs 

1 2 3 4 5 1.1 2.1 

1 S S S S S S S 

2 P P N N S P P 

3 P P N P N P N 

4 P P N P S P P 

5 P P N P N P P 

Legenda 

 S Sim N Não P Parcial  

   Quadro 12 - MPS.BR e estudo multicasos 

 

Como pode ser observado nos dados apresentados no Quadro 12, entre os 

cinco resultados esperados e os dois atributos do processo (APs), referentes ao 

nível G, apenas a empresa 1 possui todos os itens implementados, nas demais 

empresas predomina o resultado parcial. Destaca-se também que não foram 

observados resultados do modelo relacionado à Gestão de Projetos. Porém, os 

atributos do processo podem impactar em planejar e monitorar, como no caso do 

2.1, que se refere ao gerenciamento do processo de gestão de requisitos. 

As informações coletadas nessa fase serviram de base para a 

fundamentação conceitual, como a adotação de boas práticas do Scrum, a 

necessidade de considerar a análise separada da fase de projeto e a necessidade 

de definição de diretrizes organizacionais, dentre outras.  

 

4.1.2 Fundamentação Conceitual da Proposta 
 

A proposta deste trabalho fundamenta-se em três áreas principais de 

abrangência: inovação, PDS e Requisitos. A fundamentação conceitual utilizada 

para cada uma dessas áreas está no Quadro 13.  

Área  Propósito Fundamentos 

P
D

S
 

P1 Respeitar o pré-projeto (ROZENFELD; FORCELLINI, 2006; FACCIO; 
ECHEVESTE, 2010), no qual é realizado o planejamento do escopo, 
verificando viabilidade de desenvolver e atender expectativas dos 
envolvidos (FACCIO; ECHEVESTE, 2010, SALES; NAVEIRO, 2010). 

P2 Respeitar autonomia de indivíduos na execução de suas atividades (JIANG 
et al., 2004), com tarefas e papéis bem definidos (PFLEEGER, 2004) e de 
acordo com expertises de cada papel (COCKBURN, 2000), pois para 
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empresas de TI o capital mais importante são as pessoas, principalmente 
para a PMEs porque elas são altamente dependentes dos seus recursos 
humanos e os colaboradores possuem alto impacto na sobrevivência e no 
crescimento dessas empresas (SHAHIN; NAFTCHALI; POOL, 2014). 

P3 Permitir melhoria constante, por meio de feedbacks de diferentes visões 
profissionais no contexto em que são aplicados (NIAZI; WILSON; ZOWGHI, 
2005), possibilitando implementações e correções constantes, para se 
definir um processo padrão, mas condizente as necessidades da 
organização (THOMKE; VON HIPPEL, 2002). 

P4 Definir tarefas e responsáveis por essas tarefas (COCKBURN, 2000), com 
fases bem definidas, como, levantamento, análise e validação de requisitos 
e desenvolvimento (FUGGETTA, 2000).  

P5 Atingir os resultados definidos pela organização (MPS.BR, 2016). 

P6 Estar aderente a padrões internacionais e compatíveis com características 
da empresa (ROCHA; MADONADO; WEBER, 2001) e respeitando uma 
política organizacional estabelecida e mantida para o processo (MPS.BR, 
2016). 

P7 Estar aderente a uma política organizacional estabelecida e mantida para o 
processo (MPS.BR, 2015), vinculada a objetivos, estrutura, característica do 
ramo, tecnologia e cultura (FUGGETTA, 2000; BERTOLLO; SEGRINI; 
FALBO, 2006). 

P8 Ter sua execução planejada (MPS.BR, 2016), com ciclos que possuem 
prazos e objetivos definidos (PROJECT..., 2014). 

P9 Ter sua execução monitorada e ajustes realizados (MPS.BR, 2016), 
possibilitando reação e adaptabilidade rápida (ABRANTES; TRAVASSOS, 
2007). Sendo sugerido reuniões diárias, nas quais a equipe interage e 
identifica dificuldades que devem ser tratadas, sendo essas reuniões ações 
de monitoramento (SCRUM GUIDE, 2004). 

P10 Planejar informações e os recursos necessários para a execução do 
processo devem ser identificados e disponibilizados (MPS.BR, 2016), 
considerando as fases de desenvolvimento, características da equipe, 
métodos, ferramentas e recursos (ROCHA; MALDONADO; WEBER, 2001), 
havendo interações curtas, planejadas em ciclos de tarefas, com a entrega 
de funcionalidades (ABRANTES; TRAVASSOS, 2007).  

P11  Responsabilidades e autoridade para executar o processo são definidas, 
atribuídas e comunicadas (MPS.BR, 2016). 

P12 As pessoas que executam o processo devem ser competentes em termos 
de formação, treinamento e experiência (MPS.BR, 2016), podendo ser 
autogerenciáveis e multidisciplinares (ABRANTES; TRAVASSOS, 2007; 
SCRUM GUIDE, 2004). 

P13 A comunicação entre as partes interessadas no processo é planejada e 
executada de forma a garantir o seu envolvimento (MPS.BR, 2016).  

P14 Os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para 
fornecer visibilidade da sua situação na organização (MPS.BR, 2016).  

P15 O processo planejado para o projeto é executado (MPS.BR, 2016). 

E
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 P16 Refletir a necessidade de clientes e usuários (RAMIRES; ANTUNES, 2004; 

CHENG; MELO FILHO, 2007; PROJECT..., 2014), priorizando software em 
funcionamento a documentação e prezando pela colaboração com o cliente 
(MANIFESTO ÁGIL, 2015).  

P17 Devem ser coletados, identificados, entendidos, documentados e 
gerenciados (AURUM; WOHLIN, 2005),  

P18 Devem ser validados para atender as necessidades de negócio (IIBA, 
2011), adotando uma documentação objetiva e suficiente (ABRANTES; 
TRAVASSOS, 2007). 

P19 Devem ser definidos, explicitados, modelados e analisados (LEITE, 1988; 
JACOBSON, 1999). 
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P20 O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de requisitos 
(GRE 1) (MPS.BR, 2016) e respeitando interpretações abertas e 
cooperativistas entre diferentes stakeholders (ABRANTES; TRAVASSOS, 
2007). 

P21 Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e 
comprometimento da equipe técnica (GRE 2) (MPS.BR, 2016), sendo 
considerada também responsável pelos requisitos (SCHWABER, BEEDLE, 
2002). 

P22 A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é 
estabelecida e mantida (GRE 3) (MPS.BR, 2016), tendo em vista que A 
rastreabilidade permite identificar o esforço necessário para verificar 
claramente todos os dados do processo de desenvolvimento em diferentes 
fases (INTERNATIONAL..., 2003). 

P23 Buscar responder a mudanças (MANIFESTO ÁGIL, 2015), realizando 
revisões em planos e produtos de trabalho do projeto, visando identificar e 
corrigir inconsistências em relação aos requisitos (GRE 4) (MPS.BR, 2016). 

P24 Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto (GRE 5) 
(MPS.BR, 2016). 

P25 Requisitos referem-se a objetivos do software e podem ser separados em 
pacotes de funcionalidades, compondo gradativamente um pacote de 
requisitos do produto (Backlog do Produto) (ABRANTES; TRAVASSOS, 
2007), que consiste em uma lista ordenada de objetivos específicos que 
permitirão criar, manter e sustentar o produto proposto (SCRUM GUIDE, 
2004). Esses são separados em pacotes menores, sendo tarefas 
planejadas e executadas até que haja objetivos a serem realizados 
(SCRUM GUIDE, 2004, VITHANA, 2015). 
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P26 Permitir e/ou estimular a implementação de novos produtos, processos e 
métodos (SCHUMPETER, 1985, OECD, 2005). 

P27 Utilizar de maneira criativa recursos disponíveis (FAGERBERG, 2003; 
SCHUMPETER, 1985).  

P28 Respeitar características e perspectivas da organização, a criatividade e 
pró-atividade da equipe (COTEC, 1998), considerando características da 
empresa, da tecnologia adotada, da sociedade, do ambiente e da economia 
(BAXTER, 1996; SALES; NAVEIRO, 2010), sem limitar-se apenas em 
projetos (BUSS; CUNHA, 2002) e especificações do produto (ROMEIRO; 
FERREIRA; MIGUEL, 2009). 

P29 Buscar união, comunicação e confiança entre equipes, criando uma rede de 
interação (BROWN; DUGUID, 2000), focando em indivíduos e interações 
mais do que no processo formal e ferramentas, sendo sugeridas equipes 
menores (MANIFESTO ÁGIL, 2015).  

P30 Apoiar, além da qualidade do produto, a melhoria da produtividade (NAZI; 
WILSON; ZOWGHI, 2005).  

 Quadro 13 - Fundamentação conceitual da proposta 

 

 A fundamentação conceitual da proposta explicita o suporte teórico do modelo 

de PDS desenvolvido visando a inovação. Como um passo posterior à 

fundamentação para a construção do modelo é a definição de um metamodelo, 

composto pelos conceitos essenciais para a definição de modelos de processo. 
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4.1.3 Metamodelo Conceitual para Fundamentar o Modelo de PDS Proposto 
 

 Os principais conceitos envolvidos no modelo de PDS proposto estão 

representados na Figura 13, sendo alinhado ao Processo Unificado, por permitir uma 

visão ampla. Embora a Figura 13 seja representada utilizando notação de orientação 

a objetos, ressalta-se que o objetivo não é explicitamente representar objetos e 

relacionamentos dessa notação, mas sim representar os principais elementos 

envolvidos na composição do modelo de PDS proposto, os relacionamentos entre 

eles e a finalidade de cada um nesse modelo.  

As representações para o modelo de PDS proposto utilizam notação 

Bussiness Process Modeling Notataion (BPMN). Na Figura 13 estão representados 

conceitualmente os elementos utilizados na construção dos modelos ou na sua 

instanciação.  

 

   Figura 13 - Conceitos e relacionamentos para o PDS proposto 

  

 A seguir são apresentadas as definições adotadas para cada um dos 

elementos representados na Figura 13. Esses conceitos estão amparados na 

literatura de Engenharia de Software e UML, mas são adaptados ao contexto deste 

trabalho: 

 a) Processo – conjunto de atividades relacionadas vinculadas aos artefatos 

produzidos como resultados da realização das atividades e as competências (papel) 

e os recursos necessários para realizá-las.  Exemplo: processo de requisitos. 
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 b) Subprocesso – um agrupamento de atividades que definem o fluxo de 

trabalho para alcançar objetivos específicos na realização de um processo. Um 

subprocesso também é conhecido como fase ou etapa de um processo. Neste texto 

as partes componentes do PDS proposto serão tratadas como subprocessos. A 

denominação fase fica aplicada a agrupamentos de atividades de processos em 

geral. Exemplo de subprocesso: elicitar requisitos. 

 c) Atividade – As atividades definem unidades de trabalho vinculadas ao 

objetivo obtido com a sua realização. Um processo é composto por um conjunto de 

atividades. Uma tarefa pode ser vista como o menor nível de granularidade do 

trabalho a ser realizado e, assim, uma ativiade pode ser composta por um conjunto 

de tarefas que definem as ações efetivamente realizadas. Atividade e tarefa podem 

ser tratadas como sinônimos, dependendo do nível de refinamento (granularidade) 

que uma atividade é tratada. Uma ou mais atividades, essas podem estar 

organizadas em tarefas, compõem um subprocesso. Exemplo: realizar a descrição 

dos requisitos do ponto de vista do usuário. Essa descrição de requisitos pode ser 

composta por um conjunto de tarefas como: realizar entrevista com usuário e 

analisar documentos e sistemas utilizados pelo usuário, entre outras. 

 d) Artefato – são os produtos resultantes da realização das tarefas. Exemplo: 

documento de requisitos. 

 d) Recurso – são utilizados na realização de atividades e são tecnologias, 

ferramentas, modelos e outros. Exemplo: ferramenta A que utilizada para fazer a 

modelagem de casos de uso. 

 e) Papel – define os requisitos (competências) para o perfil necessário para 

realizar determinadas atividades. Exemplo: analista de sistemas. 

 f) Responsável – é a pessoa responsável por determinada tarefa, sendo uma 

instancia um papel. Exemplo: pessoa A que instancia o papel de analista de 

sistemas e realiza a tarefa X. 

 

4.2 MODELO DE PDS PROPOSTO  

 

Nesta seção é apresentada a proposta do modelo para inovação em 

Processo de Desenvolvimento de Software a partir da Engenharia de Requisitos, 

buscando atender aos resultados GREs do modelo MPS.BR, nível G, tendo como 
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base a metodologia Scrum e, principalmente, respeitando características das 

empresas do APL de TI do Sudoeste do Paraná, levantadas no estudo multicasos. O 

framework Scrum foi utilizada por ser adotada pela maioria das empresas 

analisadas.  

 O modelo proposto é composto por uma política organizacional que visa 

nortear as ações da empresa e por um modelo de processo padrão. Essa política 

define um quadro de referência para as ações da empresa visando atender o 

estabelecido no processo padrão 

 

4.2.1 Política Organizacional 
 

A fim de definir diretrizes para nortear o modelo e buscando que a proposta 

esteja aderente ao processo de GRE, para certificação do nível G, que complementa 

os níveis posteriores do modelo MPS.BR, que vão de F ao A, e permita inovação e 

agilidade, considerando as características das empresas, foram definidas diretrizes 

para uma política organizacional que servirão de base para o processo. A política 

organizacional definida, apresentada no Quadro 14, representa todos os propósitos 

do modelo.  

 
POLÍTICA ORGANIZACIONAL 

 
a) Discutir e analisar toda e qualquer solicitação (requisito) até completo entendimento com o 

fornecedor de requisitos; 
b) Entender fornecedor de requisitos como colaboradores, clientes e usuários; 
c) Aplicar critérios para aceite e recusa das solicitações; 
d) Realizar avaliação dos requisitos pela equipe técnica, utilizando critérios predefinidos; 
e) Definir rastreabilidade bidirecional que deve ser mantida para todos os requisitos; 
f) Revisar os planos e os produtos do projeto e corrigir inconsistências identificadas; 
g) Gerenciar todas as mudanças de requisitos ao longo do projeto; 
h) Validar, obrigatoriamente, os requisitos que irão compor o do projeto; 
i) Planejar um ou mais ciclos de trabalho de requisitos para o projeto, para que sejam 

desenvolvidos todos os requisitos planejados para o projeto; 
j) Definir interações diárias ou periódicas de monitoramento a serem planejadas e executadas pela 

equipe desenvolvedora; 
k) Realizar o planejamento de desenvolvimento do pacote de requisitos (objetivos do projeto) que 

será executado pela equipe em um ou mais ciclo de trabalho planejado; 
l) Assegurar que, embora haja papéis claramente definidos, as equipes sejam auto gerenciáveis e 

pró-ativas; 
m) Assegurar que o monitoramento e o tratamento de desvios sejam executados por coordenador 

de equipe e gerente de projeto; 
n) Realizar reuniões de encerramento de ciclos de trabalho. 

Quadro 14 - Política organizacional 

 

No Quadro 14 é sugerida uma política organizacional coletiva para o APL, 
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mas destaca-se a importância de cada empresa ajustar essa política ao seu 

contexto, cultura organizacional e compatibilizar com políticas já.  

Essa política também se faz importante por permitir ser utilizada para nortear 

discussões acerca de estratégias coletivas para o APL, como, por exemplo, decisões 

acerca de investimentos, tecnologias e capacitação. 

 

4.2.2 Processo Padrão de Desenvolvimento de Software 
 

A proposta do processo padrão foi baseada nas características das 

empresas analisadas, no modelo MPS.BR nível G, centrado no processo de 

Gerência de Requisitos (GRE) e tendo como base o framework Scrum. Scrum foi 

utilizado por ser adotada pela maioria das empresas do APL participantes do estudo 

multicasos e pesquisa-ação.  

Todas as empresas pesquisadas do APL de TI do Sudoeste do Paraná 

desenvolvem, em maior ou menor quantidade, melhorias em produtos que já estão 

no mercado, com clientes fazendo pagamento mensal para um número “x” de horas.  

Isso faz com que as empresas tenham dificuldade em definir o escopo dos projetos, 

por serem compostos por diferentes clientes, que solicitam diferentes requisitos e em 

diferentes momentos. Assim, incorpora-se ao processo padrão a etapa de pré-

projeto, antes do projeto em si.  

O pré-projeto é um subprocesso. É no pré-projeto que o fornecedor de 

requisitos registra suas solicitações e o analista de requisitos analisa as solicitações, 

detalhando a solução e enviando-as para validação. A Figura 14 apresenta a ideia 

do pré-projeto como um  subprocesso anterior ao projeto, mas que fornece os 

requisitos de software que fundamentam a elaboração das etapas do projeto. 

 

Figura 14 - Visão geral do Processo de Desenvolvimento de Software 
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O pré-projeto é planejado por período, ou seja, periodicamente é alocado um 

determinado período de tempo dos analistas para atividades do pré-projeto. 

Somente os requisitos validados irão compor o backlog do projeto, ou seja, os 

objetivos do projeto planejado, para então planejar os demais atributos, como, 

recursos, custos e riscos, para então executar, monitorar e encerrar o projeto. A 

seguir são detalhados os subprocessos apresentados na Figura 14. 

 

4.2.2.1 Pré-projeto 
 

No pré-projeto é planejado o tempo de análise, por exemplo, a alocação de 

um ou mais colaboradores por “x” horas de análise por determinado período. Se 

houver um colaborador exclusivo, a própria equipe pode planejar esses períodos e 

pacotes de horas de análise. Nesse planejamento são analisadas as solicitações 

que serão discutidas com os fornecedores de requisitos. Destaca-se que nesse 

tempo planejado a empresa pode trabalhar com portfólio diversificado.  

A equipe da empresa 3, participante do estudo multicasos, alega ser esse o 

seu maior problema, pois os projetos são planejados por produto, já a análise é 

realizada por demanda com o analista analisando diferentes produtos, ou seja, uma 

mesma pessoa realiza o papel de analista para diferentes projetos. Esse problema, 

ainda que em menor escala, ocorre em todas as empresas pesquisadas. 

A Figura 15 apresenta os subprocessos de Pré-projeto e as atividades, com 

os relacionamentos entre si, organizadas por etapas que compõem esse 

subprocesso. 

 

Figura 15 - Subprocessos e atividades do Pré-Projeto 

 

Parte-se, então, para a descrição dos subprocessos e suas atividades. 
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a) Registrar solicitação 

O fornecedor de requisitos registra suas solicitações. É sugerido que esse 

registro seja realizado de forma automatizada, mas não que as sugestões e os 

ajustes sejam bloqueados.  

Os registros efetivos no ambiente da empresa são realizados por pessoas 

que possuem papéis de canais de comunicação com os clientes e usuários, como 

equipe comercial, analista de suporte e os próprios analistas de requisitos. Essas 

pessoas podem receber os requisitos para registro via email, telefone ou na 

realização de visitas.  

Destaca-se que esse registro pode, inclusive, trazer informações como, 

gravações de áudio e templates manuais. 

 

b) Analisar solicitação 

As solicitações são recebidas e analisadas pelos analistas de requisitos, 

porém quando há mais de um colaborador com esse papel e a empresa oferece 

múltiplos produtos, é comum que a alocação seja realizada para analistas 

especializados nas áreas de negócio correspondentes.  

Caso haja dúvidas, o analista retorna ao fornecedor de requisitos, podendo 

ser esse retorno automatizado. Nessa tarefa também são aplicados critérios de 

aceitação, ou seja, previamente a organização define critérios que permitem aceitar 

ou não a solicitação. Entre esses critérios podem estar o vínculo com as linhas de 

negócio de atuação da empresa e a viabilidade comercial, permitindo aos analistas 

reprovar ou aceitar a solicitação, baseando-se nesses critérios. 

Quando a solicitação é aceita, ela é detalhada como solução. O fornecedor 

nem sempre realiza a solicitação de funcionalidades de sistema, mas expõe uma 

necessidade de negócio como sugestão de requisito do sistema.  

Dessa forma, após validado o requisito de negócio envolvido na solicitação, 

o analista descreve detalhadamente a solução proposta, utilizando ferramentas e 

alternativas de abstração, como prototipagem.  

É comum na descrição da solução o analista já possuir critérios de 

orçamento, que podem ser baseados em estórias de usuário ou na própria 

experiência. Isso permite definir um número de horas de desenvolvimento e, assim, 

já enviar para o fornecedor do requisito a quantidade de horas sugeridas para a 

solução proposta. 
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c) Validar solicitação 

A validação pelo fornecedor de requisitos é fundamental, por isso ocorrer 

somente após a solução ser proposta. O analista desmembra a solicitação em 

estórias de usuário e faz a alocação para o backlog do produto (objetivos a serem 

desenvolvidos). 

O planejamento e o registro dessa subprocesso permitem, além de um 

planejamento preciso e a manutenção de um histórico, definir diferentes opções de 

rastreabilidade, como, identificar: quem é o fornecedor de requisito; quanto tempo foi 

gasto para analisar e detalhar o requisito; e qual a situação da solicitação, se já foi 

analisada ou se está em validação, por exemplo. 

Nas empresas pesquisadas, foi observado que não há cultura de utilização 

da rastreabilidade e nem ferramentas que apoiem a sua realização. É necessário 

que sejam adotados mecanismos que permitam a rastreabilidade e tomadas ações 

para que seja estabelecida uma cultura de realização de registros que permitam 

vincular cada requisito ao código fonte correspondente. 

A equipe pode determinar critérios para definir o tamanho em horas de cada 

requisito, pois o analista busca entendimento completo tanto do problema, quanto da 

solução, podendo associar técnicas já conceituadas, com características do produto, 

da tecnologia e do próprio processo. No início, essa métrica pode ser aproximada, 

sendo atualizada conforme histórico real dos projetos desenvolvidos. É necessário, 

assim, que o histórico seja mantido atualizado e com dados reais. 

Aconselha-se que o escopo do projeto somente seja definido após a 

validação com o fornecedor de requisitos, tendo em vista que isso assegura maior 

estabilidade no planejamento e possibilita, também, visualizar o tamanho do escopo 

em horas. Porém, é comum que os fornecedores de requisitos, na validação já 

solicitem o prazo de entrega. Nesses casos, é aconselhável já ter definida a 

capacidade em horas de desenvolvimento da equipe, ou seja, o escopo inicial não é 

composto por requisitos, mas por um pacote de horas predefinido. Essa forma de 

procedimento auxilia a garantir que, após a solicitação que foi validada pelo 

fornecedor, será entregue naquela versão, pois há horas a serem planejadas. 

 

4.2.2.2 Projeto 
 

Após definido o Backlog do Produto (entendido como um pacote de 
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requisitos do produto) pela Gestão de Portfólio (GPP) e Gestão de Projeto (GPR) - 

ou seja, as solicitações que estão validadas e detalhadas, prontas para serem 

alocadas - deve ser definido o escopo do projeto, a atribuição (gerente de projeto 

responsável) e data de início e de término. A Figura 16 apresenta o subprocesso 

Projeto, com as suas tarefas organizadas por etapas, com seus relacionamentos e 

escopos gerenciais definidos. 

 

Figura 16 – Subprocessos e atividades de Projeto 

  

 Na sequência são detalhadas cada uma das etapas de Projeto que são 

planejamento, execução e encerramento com as atividades para a equipe técnica, o 

gerente de projetos e gerente de portfólio. 

 

a) Planejar projeto 

O gerente de projeto cria um planejamento do projeto, definido itens como, 

escopo, equipe, recursos necessários, tarefas a serem executadas (escopo de 

projeto), cronograma, plano de comunicação e outros. 

Além do aceite prévio feito pelo analista e a validação com o fornecedor, é 

imprescindível para a equipe técnica conhecer todos os requisitos e comprometer-se 

no desenvolvimento, seja através de reunião ou analisando os requisitos 

previamente. Essa validação técnica pode ser realizada na reunião de início de 

projeto, na qual o plano de projeto é revisado, visando corrigir inconsistências. 

Definir o escopo de um projeto nem sempre é suficiente para gerenciá-lo, 
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pois para a solicitação ser construída são necessárias diferentes tarefas, como 

mostra o exemplo do Quadro 15.  

Requisito Tarefas Data de 
Inicio  

Data de 
Término 

Tempo 
planejado 

Responsável 

Desenvolver 
uma tela de 
cadastro (11 
horas) 

Criar tabela cadastro de 
empresa no banco de 
dados. 

03/02/16 03/02/16 3 horas Pessoa A 

Criar leiaute da tela de 
cadastro de empresa 

05/02/16 05/02/16 4 horas Pessoa B 

Codificar tela de cadastro 
de empresa 

05/02/16 05/02/16 4 horas Pessoa B 

Quadro 15 - Modelo de cronograma 
 

No Quadro 15, não é somente o requisito que é planejado, mas também as 

tarefas necessárias para que esse requisito seja desenvolvido. A definição das 

tarefas pode ser realizada com o apoio da equipe e considerando parâmetros já 

definidos, como o pacote de horas da solicitação e o prazo definido para a entrega. 

 

b) Executar projeto 

Durante a execução do projeto é, também, possível realizar ações de 

rastreabilidade bidirecional por meio do relacionamento entre requisito e tarefa, 

responsável por tarefa e produtos de trabalho com o código fonte.  

 Em relação à mudança de requisitos é imprescindível que todos os 

membros da equipe tenham comprometimento em identificar a necessidade de 

alteração de requisito, mesmo que a solução seja analisada e definida pelo Gerente 

de Projeto, que tem como responsabilidade a gestão das mudanças de requisitos ao 

longo do projeto. 

Para obter maior qualidade dos produtos, tanto o fornecedor de requisitos, 

quanto a equipe desenvolvedora, deve entender o requisito não apenas como uma 

função do sistema proposto, mas como um conjunto de tarefas específicas para 

atender as necessidades acordadas, que prezem pela interação com diferentes 

atores, que previnam erros e acessos indesejáveis (INTERNATIONAL..., 2003).   

 

c) Encerrar projeto 

O encerramento do projeto acontece de maneira gradativa. A revisão de 

sprint é realizada, sendo apresentado o produto desenvolvido no ciclo de trabalho. 

Destaca-se que essa tarefa pode ser realizada em uma reunião de apresentação ou 

de liberação de uma versão para aprovação. Quem realiza a avaliação pode ser o 
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cliente e/ou usuário, porém costuma ser realizada pelo analista de requisitos. Caso 

haja reprovação, ou seja, os resultados são considerados insuficientes, não 

atendendo ao solicitado, os requisitos de ajustes devem ser planejados em uma 

próxima sprint. 

A reunião de retrospectiva visa realizar ajustes no processo. Nessa reunião, 

a equipe executora discute melhorias no processo, no projeto e na equipe que 

podem ser adotas já para as próximas tarefas, isso assegura uma constate 

manutenção do processo e ajustes rápidos. 

Sugere-se que essas duas tarefas, a de revisão e a de retrospectiva, 

aconteçam a cada sprint, sendo planejadas no início do projeto. Porém, esse 

planejamento cabe ao gerente de projeto e a equipe, permitindo flexibilidade, desde 

que haja planejamento prévio. 

 

4.3 OFICINAS DE AVALIAÇÃO E AJUSTES NO MODELO PROPOSTO 

  

Nesta seção são apresentadas as oficinas realizadas, que ocorreram de 27 

de abril a 15 de junho de 2016. Sendo respeitados os apêndices E, F e G, 

respectivamente, buscando que o modelo de processo proposto fosse construído de 

maneira coletiva pelas empresas participantes, tendo como mediadora a 

pesquisadora. No contexto da pesquisa-ação, as oficinas se constituem no lócus de 

avaliação, apropriação e aprimoramento coletivo da proposta inicial de modelo, 

construído a partir da literatura considerada. Tendo em vista que embora haja vários 

modelos sugeridos, cabe à empresa adaptá-los a sua realidade, buscando 

alternativas inovadoras (propósitos P5, P6 e P28, apresentados no Quadro 13). 

 

4.3.1 Primeira Oficina  
 

 A oficina 1 foi realizada respeitando os critérios definidos no Apêndice E, onde 

os pontos positivos e as sugestões de melhorias levantados em relação ao PDS, são 

apresentadas no Quadro 16. 
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OFICINA: 1ª (inicial)  ASSUNTO: PDS 

PONTOS POSITIVOS LEVANTADOS 

- Todos concordam que os três subprocessos são fundamentais, pois defendem sempre haver o 
planejamento, a execução e o encerramento de projetos. 
- Todos concordaram com os parâmetros definidos, sendo destacado que acreditam que a 
relevância da política está em exigir que os envolvidos sigam uma linha de propósitos, mas que 
tenham liberdade de ação dentro dos critérios definidos. 
- Todos relataram a necessidade de adotar políticas para todos os processos, tendo em vista que 
não há clareza das expectativas organizacionais, quando a percepção difere por setor ou por 
colaborador, impossibilitando um padrão. 
- Foi destacado separar o subprocesso de análise, que é predominante sob demanda, do 
subprocesso de projeto, que consiste em planejar e executar as atividades de desenvolvimento dos 
objetivos; 
- Possibilidade de planejamento e monitoramento mais estável, pois permite que o escopo já tenha 
sido validado com o cliente, sem alterações constantes durante o desenvolvimento. 

SUGESTÕES DE MELHORIA LEVANTADAS 

- Haver diretrizes de processos (como a política) para os demais processos da empresa, que 
acabam influenciando o PDS, porém destacam que isso tomaria tempo e necessidade de 
amadurecimento dos processos da empresa.  
- Adotar o Quadro Kanban no subprocesso de execução. Usar esse quadro para todas as 
atividades aumenta a autonomia e a agilidade na execução. 
- No detalhamento das tarefas, a existência de um guia geral explicando o processo e que aponte 
para cada tarefa o papel responsável. 
- Existência de um documento com uma lista de papéis, responsabilidades e necessidades de cada 
um (formação, responsabilidade, experiência) e que os membros tivessem seu currículo. 
- Adotar as interações do Scrum (reunião diária, reunião de inicio de projeto, reunião de final de 
projeto). 
- Para feedback e permitir melhoria do processo, inserir, na última reunião, critérios de análise 
quando há necessidade de melhorias no processo. Se houver necessidade, a solicitação deve ser 
registrada. 
-  Realizar planejamento centralizado em todos os projetos com o ciclo de vida escolhido. 
- Haver um checklist de monitoramento e aplicar nas reuniões diárias critérios básicos. 
- Desvios encontrados devem ser comunicados por todos e gerenciados pelo gerente de projeto. 
- Os eventos de comunicação podem ser planejados no plano e ser monitorados em critério de 
checklist no monitoramento. 
- Necessidade de utilizar uma ferramenta de automatização do PDS, com baixo custo e viabilidade 
de uso. Foi sugerido o uso da ferramenta Redmine, duas das empresas participantes a utilizam, e 
há empresas na região que são certificadas e utilizam essa ferramenta e por ser software livre. 

Quadro 16 - Primeira oficina realizada: PDS 

  

Na visão de Engenharia de Requisitos, o Quadro 17 apresenta os pontos 

positivos e sugestões de melhorias levantados na primeira oficina.   

OFICINA: 1ª ASSUNTO: Engenharia de Requisitos 

PONTOS POSITIVOS LEVANTADOS 

- Todas os concordaram com os dois processos macros apresentados. 
- A equipe levantou também que ter no início do projeto os requisitos validados, garante que o 
escopo não seja alterado a todo momento, o que é comum ocorrer, impossibilitando um 
planejamento real e gerando execução caótica e imprevisível do projeto. 
- Possibilidade de planejamento, pois permite que o escopo já tenha sido validado com o cliente. 
- Foi reforçado que a criação de um backlog de requisitos validado possibilita projetos mais 
estáveis, sem alterações constantes durante o desenvolvimento. 

SUGESTÕES DE MELHORIA LEVANTADAS 

- Definir critérios de aceitação antes de validar a solicitação. 
- Colocar a condição de retorno no esclarecimento de dúvidas, quando o requisito é analisado; 
- Cada empresa deve ter seu critério de priorização de requisitos. 
- Necessidade de haver uma tarefa de registro para planejar o tempo dos analistas. Essa tarefa 
poderia ser criada e planejada por um comitê que gerencia o portfólio que dá início aos projetos. 
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- Especificar requisitos para todos é detalhar a solução proposta, ou seja, o cliente solicita eles 
descrevem a solução. Sugerido, então, alterar o nome para detalhar solução. 
- Na definição do orçamento foi levantado que cada empresa deve utilizar alguma técnica para 
fazê-lo, como UCP ou FPA. Também levantaram que é comum solicitar informações com 
colaboradores mais experientes. Todas as empresas destacam que a equipe de produção costuma 
converter as variáveis para horas, mas não acham interessante a conversão para valor monetário, 
apenas pela equipe comercial e/ou financeira. 
- Para as empresas “criar estórias” restringiu o modelo, pois nem sempre são utilizadas estórias. A 
equipe solicitou uma identificação mais genéricas e sugeridas técnicas conceituadas como 
requisitos funcionais e casos de uso. 
- Para a reunião de início de projeto, sugeridos critérios de validação pela equipe técnica dos 
requisitos e todo o planejamento de tarefas para executá-los. 
- Buscar ferramenta para rastrear os requisitos, desde o registro pelo fornecedor, até a entrega. 
Foram definidas algumas rastreabilidades fundamentais: solicitação x solicitação; solicitação x 
requisito; requisito x requisito; requisito x tarefa; tarefa x tarefa, tarefa x código fonte; código fonte x 
requisito. 
- O processo deve permitir que todos identifiquem mudanças nos requisitos e nas tarefas, mesmo 
que seja realizada uma análise posterior pelo analista e replanejamento pelo gerente. 
- Um critério de monitoramento no checklist deve atender mudança de requisitos. 
- O pacote de requisitos deve ter o planejamento separado por sprint, um plano de projeto pode 
atender uma ou mais sprint. 

Quadro 17 - Primeira oficina realizada: Engenharia de Requisitos 

 

 Na visão de Inovação, o Quadro 18 apresenta os pontos positivos e as 

sugestões de melhorias obtidos da primeira oficina.  

OFICINA: 1ª ASSUNTO: Inovação 

PONTOS POSITIVOS LEVANTADOS 

- As interações garantem reuniões e soluções compartilhadas e se apoiam em um ambiente de 
comunicação continua, o que propicia inovação. 
- Sugerir critérios e possibilitar que a organização defina os seus critérios, permite respeitar as 
características da organização; 
- O modelo garante melhoria na produtividade e também qualidade do produto. 

SUGESTÕES DE MELHORIA LEVANTADAS 

- Inserir na política a necessidade de analisar todas as solicitações de melhorias registradas no final 
de cada projeto, para que as melhoras sejam constantes. 
- Na reunião de encerramento deve ocorrer discussão sobre inovações percebidas durante o projeto. 
- Os impedimentos devem ser identificados, mas a solução pode ser realizada em parceria com a 
equipe, mesmo sendo responsabilidade do gerente de projeto, o que propicia inovação. 

Quadro 18 - Primeira oficina realizada: Inovação 
 

 A partir das sugestões de melhoria da primeira oficina realizada, algumas 

ações foram planejadas. O Quadro 19 apresenta esse planejamento e a indicação 

sobre a realização de cada uma dessas ações. As ações realizadas foram 

conduzidas pela autora deste trabalho e com ampla participação das cinco empresas 

envolvidas nas oficinas. Essas empresas forneceram modelos que utilizam, 

configurações de ferramentas e outros e auxiliaram na elaboração dos resultados 

das ações registradas após o Quadro 19, 20 e 21. 

 Os resultados foram definidos a partir das discussões do dia do encontro (27 

de abril) e também por e-mails com modelos, ideias e sugestões enviados após a 

reunião, os quais influenciaram nos resultados iniciais enviados no dia 06 de maio, 
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por e-mail, para análise.  

 No Quadro 19 é apresentada a abordagem de PDS. 

Planejamento Realização 

PDS 

1 Embora solicitado diretrizes para os outros processos, foi 
definido que isso não será realizado pelo foco estar em 
requisitos. 

Apenas sugerido, mas retirado 
do escopo do trabalho. 

2 Gerente da Empresa  5 se dispôs a disponibilizar seu 
ambiente de desenvolvimento o Redmine, que possui quadro 
Kanban, para testes pelo pesquisador e uso como base para 
as atividades realizadas nas oficinas e "entre” elas. 

O ambiente Redmine 
disponibilizado foi ajustado a 
partir da oficina realizada. 
Criada uma estrutura modelo, 
que foi adotada. 

3 Desenvolver um ambiente Wiki, que permita uma biblioteca de 
informações organizacionais, para criar uma estrutura com 
informações básicas do processo. 

Definido no Wiki uma biblioteca 
para as documentações 
organizacionais. 

4 No Wiki criar uma lista de papéis, levantadas nas oficinas, 
com critérios básicos  (formação, responsabilidade, 
experiência) e com modelo de currículo. 

Papéis e perfis definidos. 

5 Desenvolver modelos na ferramenta Redmine para as 
reuniões diárias e de inicio e final de projeto 

Modelos desenvolvidos no 
Redmine. 

6 No modelo de reunião final inserir um modelo de checklist 
para verificar as melhorias necessárias no processo e criar 
uma estrutura de melhoria para cadastrar e monitorar as 
melhorias. 

Adotado plugin no Redmine – 
templates. 

7 Criar um plano de projeto, vinculado ao Kanban, com o ciclo 
de vida escolhido. 

Embora utilizado o quadro 
Kanban, o plano de projeto foi 
criado e ciclo de vida definido. 

8 Nas reuniões diárias definir um modelo com critérios básicos 
de monitoramento. 

Definida para próxima pauta a 
discussão dos critérios.  

9 Os desvios encontrados devem ser comunicados por todos e 
gerenciados pelo gerente de projeto e registrados como 
impedimento no quadro Kanban. 

Criado ambiente modelo pela 
empresa 5. 

10 Os eventos de comunicação devem ser planejados no plano 
de projeto e monitorados em critério de checklist. 

Definido modelo no plano de 
projeto. 

Quadro 19 - Ações planejadas para PDS na 1a oficina e realização 

 

 Os Itens levantados sobre Engenharia de Requisitos, podem ser consultados 

no Quadro 20. 

Planejamento Realização 

Engenharia de Requisitos 

11 Criar uma estrutura de gestão de requisitos, que permita uma 
rastreabilidade na ferramenta Redmine: solicitação x 
solicitação, solicitação x requisito, requisito x requisito, 
requisito x tarefa, tarefa x tarefa, tarefa x código fonte,  
código fonte x requisito 

Estrutura definida no ambiente 
Redmine. 

12 Definir modelo de tarefa, com critérios de aceitação do 
requisito a serem aplicados pelo analista de requisitos.  

O requisito enviado pelo cliente 
é chamado de solicitação e o 
controle será por status. 

13 O processo deve permitir que a tarefa de análise de 
solicitação possa ter um controle de status, que controle a 
rotina de dúvidas, com retorno no esclarecimento de dúvidas. 

Definido modelo de simulação 
no Redmine. 

14 A ordem no quadro Kanban respeitará a prioridade definida 
pelo Analista de Requisitos no Backlog. 

Utilizado exemplo prático no 
ambiente Redmine. 

15 Criada uma tarefa de registro planejada pela equipe de 
analistas de requisitos ou pelo comitê de gestão, com o tempo 

Utilizado exemplo prático no 
ambiente Redmine. 
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planejado para análise e o produto a ser analisado. 

16 Para validar os requisitos será definida na solicitação a 
solução proposta, sendo também controlado por status. 

Utilizado exemplo prático no 
ambiente Redmine. 

17 Alterar o nome “Criar UC” no fluxo e processo Alterado para “detalhar solução 
proposta”. 

18 Na definição de orçamento, criar um guia apresentado as 
duas técnicas adotadas pelas empresas que mensuram 
(empresas 3 e 5). 

Coletadas e detalhadas 
técnicas apresentadas em 
reunião. 

19 Alterado o nome da tarefa “criar estórias” Alterado para “especificar 
requisitos”. 

20 Na reunião de início de projeto serão sugeridos critérios de 
validação pela equipe técnica dos requisitos. 

Definido para a próxima pauta 
a necessidade de definir 
critérios. 

21 Na reunião de início deve ser validado o plano de projeto, 
criado pelo Gerente de Projeto. 

Sugerido como um dos 
critérios. 

22 Nos desvios identificados, inserir uma identificação de 
mudança, quando alteração de requisitos, exigindo 
replanejamento pelo gerente de projeto. 

Utilizado exemplo prático no 
ambiente Redmine. 

23 No checklist de monitoramento identificar se houve mudança 
de requisitos. 

No checklist de monitoramento 
definido um critério que verifica 
se houve mudança de 
requisitos 

24 Objetivos do projeto dever ser compostos por requisitos 
validados, ou seja, somente os requisitos validados (status) 
serão planejados como escopo do projeto, sendo 
disponibilizados para compor o Backlog. 

Utilizado exemplo prático no 
ambiente Redmine. 

25 O projeto pode ter uma ou mais sprint, porém deve estar com 
o escopo (lista de requisitos) validada para a entrega. 

Utilizado exemplo prático no 
ambiente Redmine. 

Quadro 20 - Ações planejadas para ER na 1a oficina e realização 

 

 Já sobre Inovação, os itens são apresentados no Quadro 21.  

Planejamento Realização 

Inovação 

26 Criar, além das políticas dos processos, uma política de 
inovação, que constará que todos poderão registrar 
solicitações de melhorias e que mensalmente essas serão 
analisadas e aprovadas ou não, pelo gestor, com justificativa. 

Definida uma política de 
melhoria. 

27 Existência de critério para indicar se houve identificação de 
oportunidade de inovação e forma de registro. 

Na reunião haverá critério para 
identificação de oportunidade 
de inovação, se houve serão 
registradas para análise da 
gestão. 

28 Permitir que os impedimentos possam ser identificados e 
registrados por todos os envolvidos no projeto, sendo a 
solução, inclusive, sugerida por quem o identificou, mesmo 
que o gerente de projeto as solucione. 

Utilizado exemplo prático no 
ambiente Redmine. 

Quadro 21 - Ações planejadas para Inovação na 1a oficina e realização 

  

A seguir são explicitados os complementos das ações realizadas indicadas na 

coluna “Realização“ dos Quadro 19, 20 e 21. O ambiente da ferramenta Redmine 

disponibilizado pela empresa 5 foi ajustado e complementado com modelos a partir 

das discussões e encaminhamentos das oficinas realizadas. 

 Na ferramenta Redmine, a equipe de trabalho estruturou o modelo, junto com 
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a pesquisadora, por meio do uso de plugins que pudessem fornecer suporte aos 

objetivos propostos. A Figura  17 apresenta a configuração da Ferramenta Redmine 

utilizada. 

 
Figura 17 - Estrutura Redmine proposta no projeto 

 

 Na Figura 17:  

 a) Environment - apresenta a estrutura base adotada pela empresa, com a 

versão do Redmine, da linguagem de programação adotada (Ruby) e do framework 

(Rails), assim como o Banco de Dados. 

 b) SCM - apresenta os softwares de apoio para o controle de versionamento 

de código, vinculando tarefa de desenvolvimento com o repositório de código fonte 

(SVN). 

 c) Redmine plugins - plugins compatíveis com a versão adotada do Redmine. 

O plugin backlogs, permite a utilização da estrutura de Scrum. O checklist, possibilita 

ao executor da tarefa listar o que realizou. A ckeditor, destacado pela equipe como 

um dos principais, possibilita o uso da Wiki como biblioteca, com todos os comandos 

de editor de texto. Já os templates permitem criar modelos de tarefas, como ata de 

reuniões, estrutura de casos de uso. E a people possibilita fazer um cadastro de 

usuários com informações pessoais, como Facebook e Linkedin.  

 Como o Redmine trabalha com estrutura de projetos, foi inserido um projeto, 

chamado “Biblioteca organizacional”, no qual serão inseridos os guias, a base de 

colaboradores e toda documentação organizacional (Figura 18). 
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Figura 18 - Estrutura de biblioteca 

 

 Os itens básicos para a biblioteca organizacional definidos são apresentados 

na Figura 19. 

 
Figura 19 - Itens básicos para biblioteca organizacional 

 

 Para todos os itens da biblioteca foi definida uma estrutura composta por 

código, descrição e objetivo do documento, o número revisões e a data de 

aprovação pela gestão. A Figura 20 apresenta essa estrutura. 

 
Figura 20 - Estrutura de documentação 

 

 

 A estrutura básica de Documentos Organizacionais foi definida como sendo 

composta por: política organizacional, papéis e responsabilidades, base de 

colaboradores, lista de recursos organizacionais, instruções de trabalho e 

treinamentos. 

 

 1) Política organizacional 

 A Figura 21 apresenta a composição gráfica que sumariza a política 

organizacional definida, como apresentado no Quadro 14. Foi inserida, também, 

uma política de backup, que apresenta regras como periodicidade e, ainda, missão, 

visão, valores, objetivos estratégicos e o organograma organizacional, que 
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representa uma visão geral da empresa.  

 
Figura 21 - Estrutura geral da política organizacional 

 

  A Empresa 5 destaca que essa estrutura (Figura 21) representa a 

necessidade de que haja interação constante, independentemente do nível de 

gestão, e destaca que a gestão de requisitos está dentro da gestão de projetos, por 

ser especifica do processo de produção e não dos setores de apoio. 

 

  2) Papéis e responsabilidades 

 Para perfis e responsabilidades foi definida uma estrutura básica, com 

identificação (sigla), descrição do papel, responsabilidades, formação mínima 

exigida, tempo de experiência minimo, conhecimentos e/ou habilidades e 

treinamentos internos, por perfil, exigidos. 

 Embora as  equipes possuam diferença de quantidade, denominação e perfis 

de papéis, houve consenso para os seguintes papéis básicos: 

 a) Alta gestão - comitê que toma decisões dentro da organização; 

 b) Fornecedor de requisitos - representa quem realiza as solicitações. Pela 

diversidade das empresas, não há como definir um padrão de clientes. Dessa forma, 

esse perfil define os representantes do cliente, que podem solicitar melhorias e 

ajustes nos produtos, como, equipe de suporte e comercial que possui uma 

interação direta com os clientes. 

 c) Gerente de projeto - responsável por planejar e monitorar os projetos; 
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 d) Desenvolvedor - responsável por desenvolver requisitos do projeto; 

 e) Testador - responsável por testar os requisitos desenvolvidos pela equipe 

de desenvolvimento. 

 f) Analista de requisitos - responsável por analisar, especificar e mensurar 

requisitos; 

 g) Analista de sistema - responsável pela arquitetura dos produtos, ou seja, 

recebe os requisitos e os abstrai através de ferramentas de modelagem. 

 
 3) Base de Colaboradores 

Itens básicos definidos para registro de um colaborador, sendo adotado como 

currículo: 

a) Nome; 

b) Dados pessoais (os utilizados pelo setor de Recursos Humanos); 

c) Papéis que está apto a desempenhar; 

d) Formação (com evidências como certificados e declarações); 

e) Formação adicional (cursos, palestras, workshops, eventos, feiras...); 

f) Experiência profissional (interna e externa). 

 
 4) Lista de Recursos Organizacionais  

Três categorias básicas de recursos organizacionais, documentadas da 

seguinte forma: 

a) Software - nome, versão, finalidade e perfil que o utiliza; 

b) Hardware - nome, quantidade, configuração miníma e perfil que o utiliza; 

c) Infraestrutura - básica disponível pela organização para todos os membros 

da equipe, como, sala de reuniões, cozinha e ambiente básico de trabalho. 

 
 5) Instruções de Trabalho 

Como instruções de trabalho foram definidos itens básicos que instruem a 

equipe na execução de suas tarefas: 

a) Guia geral de processo - apresenta e explica o fluxo adotado pela 

organização; 

b)  Guia de dimensionamento de projetos - apresenta a técnica de 

dimensionamento adotada pela organização; 

c) Guia de rastreabilidade - apresenta o alinhamento entre a estratégia 

organizacional de rastreabililidade e a ferramenta adotada; 
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d) Guia de riscos - detalha a técnica de gestão de riscos com práticas da 

organização; 

Além desses guias foram definidos templates como modelos de documentos 

que a equipe considerar relevantes, como atas de reuniões, plano de projeto e 

estrutura de requisitos.  

 
 6) Treinamentos  

Definida uma estrutura de conhecimento, inserindo itens básicos como 

treinamento, tópicos de ementa, modelo de certificados e, após criado, o próprio 

material de capacitação. Definida uma estrutura por perfil, ou seja, para cada perfil é 

estabelecido um pacote de treinamentos vinculados ao papel. 

As simulações de processo são apresentadas tendo como base o ambiente 

da Empresa 5. Uma estrutura base foi definida a fim de permitir rastreabilidade. 

Nessa estrutura, o primeiro nível é identificado pelo produto, seguido por uma 

estrutura de solicitações, sendo registradas as necessidades de fornecedores de 

requisitos internos e externos (Figura 22).  

 
Figura 22 - Estrutura sugerida para produtos e projetos 

 

 Dentro da estrutura de produto são criadas as estruturas de projetos, nas 

quais são organizadas as tarefas de execução para desenvolver os requisitos 

levantados. 

 

 A) SUBPROCESSO DE PRÉ-PROJETO 

 A seguir são apresentadas as tarefas do pré-projeto. Essas tarefas constam 

na Figura 15: 

 

 1) Registrar solicitação 

 Na estrutura de solicitações, o fornecedor de requisitos informa se a 

solicitação trata-se de Implementação (nova funcionalidade) ou manutenção 
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corretiva (correções). A Figura 23 apresenta a tela de registro de uma solicitação. 

Como o Redmine trabalha em estrutura de projetos e tarefas, a estrutura de 

solicitações deve ser acessada e a inserção de nova solicitação em “Nova Tarefa”. 

 
Figura 23 - Nova solicitação 

   

 Na oficina foi definida a adoção de prioridade já nas solicitações, que podem 

ser definidas pelo próprio fornecedor de requisitos. Contudo, a equipe destaca que 

para as correções, as prioridades devem ser diferentes. 

Uma tarefa “esclarecer dúvidas” foi inserida pela necessidade percebida de 

contatar o cliente para esclarecimento de solicitações. Na ferramenta Redmine é 

possível realizar o controle por status, permitindo, assim, ao analista registrar a 

dúvida e alterar o status da tarefa para “aguardando dúvida”. 

 

 2) Analisar solicitação 

A equipe de análise ou a gestão organizacional define, por produto, um 

pacote de horas e um período, como apresenta a Figura 24. 
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Figura 24 - Atividade de análise 

 

 Para o planejamento de horas a serem consumidas, é necessária a criação 

de uma tarefa para a estrutura de produto, chamada análise, que terá uma subtarefa 

de reserva de tempo e conterá o tempo planejado e o período alocada ao analista 

responsável. O status constará “fechada”, assim, é possível calcular 

automaticamente o consumo de tempo da tarefa. Esse consumo acontece quando a 

tarefa de análise é vinculada como subtarefa da tarefa de reserva de tempo.  

A análise deve ser realizada nessa mesma tarefa, sendo controlada por 

status, conforme o Quadro 22. Na fase da análise, conforme o modelo definido, são 

adotados os status: aguardando dúvida, aceito ou rejeitado. Para os status “aceito” e 

“rejeitado”, devem ser definidos critérios. 

Status Situação da solicitação 

Aguardando dúvida As dúvidas do analista são registradas e ficam aguardando solução. A 
dúvida pode ser esclarecida por diferentes meios (e-mail, telefone, 
pessoalmente…), porém cabe ao analista registrar e evidenciar por status. 

Aceito O analista deve aplicar critérios de aceite ou não da solicitação, baseado 
em características organizacionais. Quando aceito, o status deve ser 
registrado e o checklist aplicado. 

Rejeitado Aplicados os critérios, a solicitação pode não ser aceita e o cliente ou 
fornecedor de requisitos comunicado. 

Aguardando Validação Aceita a solicitação, a solução deve ser descrita detalhadamente e o 
status alterado para aguardando solução, a fim de que o fornecedor de 
requisito analise e valide a solução. 

Não Validado Nos casos que o fornecedor de requisitos recusar a solução, deve ser 
detalhado o que não atendeu, alterando o status para não validado. 

Validado Quando o fornecedor de requisitos valida a solicitação, formalizando seu 
aceite, o status é alterado para validado. 

Quadro 22 - Status de requisitos em análise 
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 3) Detalhar solução proposta 

Especificar requisitos foi alterado para “detalhar a solução proposta”, por ser 

esse o entendimento da equipe do que ocorre nessa atividade. O Quadro 23 

apresenta um exemplo de solicitação de solução. 

SOLICITAÇÃO 
“Que o sistema permita cadastrar produtos e serviços oferecidos pela empresa e ao invés de o 
cliente realizar pedidos online seja solicitada uma ordem de serviço. Nos relatórios de consulta, que 
seja possível filtrar por serviços e produtos”. 
 
SOLUÇÃO 
- Será inserida a opção de “Cadastro de Produto/Serviço”, antes de “Cadastro de Produto”; 
- No cadastro, quando selecionada a opção “Serviço”, serão desabilitados os campos referentes 

ao produto; 
- Será inserida a opção “emitir ordem de serviços”, que permite ao solicitante preencher os 

campos do serviço solicitado e enviar à organização; 
- O relatório “Produtos Oferecidos” será alterado para “Produtos e Serviços Oferecidos”, haverá 

filtro para apresentar ambos ou somente os produtos ou os serviços. 

Quadro 23 - Exemplo de solicitação e solução 

 

 Nessa tarefa busca-se detalhar a solução proposta, baseada na solicitação do 

cliente. Esse detalhamento auxilia na estimativa da solução, ou seja, definir o 

tamanho da solução em horas de desenvolvimento, por exemplo. 

 

 4) Definir orçamento 

O orçamento é definido antes da tarefa de validação. Assim, o orçamento, 

baseado em horas, pode ser enviado juntamente com a opção de solução para 

validação de cliente externo. Contudo, não é obrigatória a definição do orçamento, 

ficando a sua adoção a critério da empresa.  

Como sugestão está uma planilha para realizar a pontuação para a obtenção 

da estimativa de esforço para ser utilizada como base para calcular o orçamento. 

Essa planilha (Figura 25) apresenta uma técnica baseada em critérios detalhados da 

organização. Essa planilha evolui a cada projeto, sendo definido um ponto de 

checagem (critério), a quantidade desse critério e a sua complexidade (simples, 

média e complexa). 
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Figura 25 - Estimativa por critério 

 

Essa planilha permite considerar a quantidade de pontos que é multiplicada 

pelo coeficiente de horas adotado. Esse resultado é enviado para a equipe 

comercial, que converte essa pontuação em valor e envia o resultado para a 

validação do orçamento e da solução proposta. 

Destaca-se que a ferramenta Redmine possibilita customizar campos, 

permitindo criar na tela de solicitações um campo com orçamento em horas. 

 

5) Validar solução 

 Como foi alterado de “especificar requisitos” para “definir solução proposta”, a 

tarefa “Validar Requisitos” foi alterada para “Validar Solução”, tendo em vista que 

uma solução pode impactar “n” requisitos. A validação é de responsabilidade do 

fornecedor de requisitos, seja cliente ou não. 

 Concluída a análise e o orçamento, a solicitação tem o seu status alterado 

para “aguardando validação” pelo Analista de Requisitos, sendo que o retorno do 

cliente ou de seu representante deve chegar com o status “validado” ou “não 

validado”. Caso o retorno seja de “não validado”, quando a solução proposta não 

satisfaz, o requisito deve retornar para a fase de análise. 

 Nesse momento, o analista de requisitos já pode definir rastreabilidade. Pode 

ocorrer de uma solução impactar em outras soluções do mesmo ou de outro cliente, 

então em tarefas relacionadas podem ser vinculadas (solicitação X solicitação). 
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 6) Especificar requisitos 

 A tarefa “Criar Estória” foi alterada para “Especificar Requisitos”. Nessa tarefa, 

a solução é quebrada em detalhamento técnico. Para realizar esse detalhamento 

podem ser adotadas diferentes técnicas, sendo a ênfase definir ações ou funções 

que deverão se desenvolvidas. 

 O plugin Templates do Redmine possibilita criar modelos de tarefas. Para 

exemplificar foi definido um modelo de caso de uso e modelo para o ambiente de 

descrição (Figura 26).  

 
Figura 26 - Ambiente de descrição de caso de uso 

 

 Pode ser definido um nome para o modelo, o tipo de tarefa e um título e corpo 

da tarefa padrão. No momento que é realizada a especificação, seja por requisitos 

funcionais, estória ou caso de uso, deve já ser definida rastreabilidade, criando 

vínculos entre casos de uso (Caso de Uso X Caso de Uso) e vincular ao caso de uso 

as solicitações que o impactam (Caso de Uso X Solicitação). 

 

 7) Estimativa utilizando caso de uso 

 Para obter estimativa, uma técnica baseada em Use Case Points (UCP) foi 

definida, visando atender os interesses das empresas do APL, para realizar 

estimativa a partir de casos de uso. As estimativas utilizando essa técnica devem 

respeitar as fases e os critérios definidos pela organização, como descrito a seguir: 

 Inicialmente o analista de requisitos deve identificar no caso de uso os atores 

e a sua quantidade e classificá-los de acordo com uma categorização predefinida, 

como exemplificado no Quadro 24. 
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ATORES 
Tipo Peso Descrição 

Simples 5 Ator que interage sem envolver leiaute. Usuário que acessa um form (ex: 
Contato), com até 10 campos. Atores módulos que já existem no framework ou 
são sistemas externos (ex: Busca CEP e validador de CPF). 

Médio 10 Ator que interage acessando Form (ex: Contato) através de leiaute e/ou com 
telas de 10 a 20 campos. 

Complexo 15 Ator que interage em telas dinâmicas (Ex: Telas que se modificam sem trocar de 
página). 

Quadro 24 - Atores 

 

 Essa classificação foi automatizada na ferramenta Redmine, informando em 

campos personalizados (Figura 27). 

 
Figura 27 - Quantidade de atores 

  

 A fórmula adotada para o cálculo é a de Kartner (1993). Para calcular a 

variável correspondente ao peso total dos atores do sistema (Unadjusted Actor 

Weight, ou UAW) é realizado o seguinte cálculo: 

 UAW = + (nº de atores simples* peso simples) + (nº de atores médio * peso 

médio) + (nº de atores complexo* peso complexo).  

` O número de atores por categoria deve ser multiplicado pelo peso 

correspondente daquela categoria, como apresentado no Quadro 24, para se chegar 

à variável UAW. 

 Outra categorização definida pela equipe foi a de casos de uso, apresentada 

na Quadro 25.  
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CASOS DE USO 

TIPO Descrição PESO 

Simples Cadastros. Com interações em até 2 tabelas. Que não tenha 
leiaute  responsivo (que se redimensiona). Que não tenha cálculos 
para validação e criptografia. Slides de imagens, páginas... 

5 

Médio Com interações de 2 á 5 tabelas. Leiautes responsivos. Cálculos 
para validação e criptografia.  Troca de informação em tempo real 
entre o sistema e apenas um ator. 

10 

Complexo Com interações a mais de 5 tabelas. Aplicações Mobile. Validações 
e criação de documentos específicos do negócio (fiscal, contábil, 
gestão...). Gamificação (arrastar, soltar). Troca de informação em 
tempo real entre sistema e mais do que um ator. 

15 

     Quadro 25 - Critérios de classificação de casos de uso 

 

Cada tipo de caso de uso, classificado em simples, médio e complexo, possui 

um peso correspondente, que deve ser identificado na ferramenta Redmine.  

Para calcular a variável correspondente ao peso total dos casos de uso do 

sistema (Unadjusted Use Case Weight, ou UUCW) é realizado o seguinte cálculo: 

UUCW = (nº de casos de uso simples* peso simples) + (nº de casos de uso 

médio * peso médio) + (nº de casos de uso complexo peso complexo)  

O número de casos de uso por categoria, deve ser multiplicado pelo peso 

correspondente daquela categoria, como apresentado no Quadro 23, para se chegar 

na variável UUCW. 

Outro critério a ser considerado para o cálculo de dimensionamento do projeto 

são os Fatores Técnicos, apresentados no Quadro 26, com os respectivos pesos. 

FATORES TÉCNICOS 
Tipo Descrição Peso 
T1 Sistema distribuído 2 
T2 Tempo de resposta 2 
T3 Eficiência 1 
T4 Processamento complexo 1 
T5 Código reutilizável 1 
T6 Facilidade de instalação 0.5 
T7 Facilidade de uso 0.5 
T8 Portabilidade 2 
T9 Facilidade de mudança 1 
T10 Concorrência 1 
T11 Recursos de segurança 1 
T12 Acessível por terceiros 1 
T13 Requer treinamento especial 1 

Quadro 26 - Fatores técnicos 

 

Cada fator técnico é identificado pelo seu tipo e cada tipo possui um peso 

correspondente. Para cada caso de uso cadastrado para o projeto devem ser 

informados os fatores técnicos identificados no Redmine, exemplo: 

T11=5; T12=3;  

Onde: T11 e T12 representam os tipos encontrados e 5 e 3 representam as 
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quantidades. 

 Para calcular a variável correspondente ao peso total dos fatores técnicos do 

sistema (TCF) é utilizada a seguinte fórmula:  

 0.6 + (0.01 x TFactor) sendo Tfactor = (tf * Peso) + ... 

 O número de TFactor por categoria, deve ser multiplicado pelo peso 

correspondente daquela categoria, como apresentado no Quadro 24. Para se chegar 

à variável TCF é necessário aplicar a fórmula correspondente. 

Outro critério a ser considerado para o cálculo de dimensionamento do projeto 

são os fatores ambientais, apresentados na Quadro 27, com os respectivos pesos. 

FATORES AMBIENTAIS 
Tipo Descrição Peso 

E1 Familiaridade com RUP ou 
outro processo formal 1.5 

E2 Experiência com a aplicação 
em desenvolvimento 0.5 

E3 Experiência em orientação a 
objetos 1 

E4 Presença de analista 
experiente 0.5 

E5 Motivação 1 
E6 Requisitos estáveis 2 

E7 Desenvolvedores em meio 
expediente 1 

E8 Linguagem de programação 
difícil 2 

Quadro 27 - Fatores ambientais 

 

Cada fator ambiental é identificado pelo seu tipo e cada tipo possui um peso 

correspondente. 

Para cada caso de uso cadastrado para o projeto devem ser informados os 

fatores técnicos identificados no Redmine, como no exemplo: 

E1=5; E2=3; 

Onde: E1 e E2 representam os fatores técnicos e 5 e 3 representam as 

quantidades. 

Para calcular a variável correspondente ao peso total dos fatores ambientais 

do sistema é realizado o seguinte cálculo: 

1.4 + (-0.03 x EFactor),  sendo Efactor = (Ef * Peso) + ... 

O número de EFactor por categoria deve ser multiplicado pelo peso 

correspondente daquela categoria. Para se chegar à variável EF é necessário aplicar 

a fórmula correspondente. O valor de UCP corresponde a relação entre as variáveis 

calculadas é:  

UCP = UUCP x TCF x EF. 
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Para calcular o valor de horas o total de UCP deve ser multiplicado pelo valor 

de horas correspondente, definido pela equipe, no caso 1,5. Esse valor deve ser 

informado no Redmine no campo Cálculo de Horas. 

A soma de todas as horas de cada caso de uso, correspondente ao tamanho 

total do projeto (em horas), analisando as UCPs. Porém, para alcançar o valor total 

planejado são adicionadas horas, conforme o planejamento realizado no 

subprocesso de projeto. 

 

 8) Manutenção de requisitos de produto 

Foi observado que na estrutura proposta, considerando casos de uso ou 

estórias, não é possível realizar manutenção de requisitos. Para manutenção é 

necessário um ambiente que não se encerre por projeto, mas que permita 

atualização constante. Isso porque nem sempre são alterados requisitos, as vezes 

são alterações como cor da tela e localização de botão. 

Dessa forma, foi definido existir, dentro do produto, uma estrutura de 

requisitos, que será alimentada no momento da especificação para desenvolvimento. 

Assim, a manutenção dos requisitos é registrada em um ambiente chamado 

“Requisitos”, juntamente com os requisitos impactados pela solução apresentada 

pelo analista para atender a solicitação: 

a) Criação ou alteração de um requisito - no Redmine, em Requisitos, 

Nova Tarefa, deve ser descrito o novo requisito correspondente, sendo 

esse do tipo "requisito"; 

b) Manutenção de um requisito - no Redmine em Requisitos, Tarefa, 

devem ser identificados o requisito a ser modificado e esse ter as 

alterações descritas. 

Nesse momento, também é registrada a rastreabilidade, vinculando requisitos 

a solicitações, requisitos a requisitos, casos de uso a requisitos, esse deve ser 

relacionado com a solicitação correspondente no Redmine. 

A atualização do subprocesso de pré-projeto no modelo foi realizada para o 

constante na Figura 28. 
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Figura 28 - Subprocesso de pré-projeto atualizada após Oficina 1 

 
 

 B) SUBPROCESSO DE PROJETO 

 Nessa fase é apresentado como ocorrerá o planejamento e o 

desenvolvimento dos requisitos do projeto. As atividades do subprocesso de projeto, 

apresentadas na Figura 16, são descritas a seguir. 

 

 1) Definir backlog do projeto 

 Essa tarefa foi apresentada como Backlog do Produto, porém o backlog é 

definido para o projeto. Assim, a nomenclatura da tarefa foi alterada. 

 No Redmine, antes de definir o backlog, o ambiente é estruturado, sendo 

acessado o ambiente padrão e copiada a estrutura modelo. A estrutura de projeto 

deve ser copiada para dentro da estrutura de produto para se planejar um novo 

projeto. Nesse momento pode ser definido datas datas de início e de encerramento 

do projeto e responsável que é o gerente de projeto alocado para gerenciar o projeto 

(o comitê deve consultar disponibilidade e aptidão do colaborador). 

 Os responsáveis podem, nesse momento, sugerir membros para participar do 

projeto e vinculá-los ao projeto, no Redmine. Essa ação é sugestão e não 

há necessidade de ser realizada, pois cabe ao gerente definir a sua necessidade. A 

equipe deve definir entregas (new release no Radmine). As releases 

correspondentes às versões do produto, sendo sugerida a seguinte forma de 

identificação para a versão: 1.0.1, 1.0.2. 

 Em Backlog, devem ser distribuídos os casos de uso nas releases 

correspondentes. Nessa tarefa, os casos de uso ou estórias são distribuídas nas 
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releases.  

Deve ser criada, no mínimo, uma sprint para cada build (release), informando 

data de início e término. Os casos de uso das releases devem ser vinculadas para 

as sprints correspondentes, o que permite rastreabilidade para o projeto e para o 

produto. Criada a sprint deve ser nomeada e ter a data de entrega planejada. As 

sprints devem ter, no mínimo, o mesmo número de entregas (release) planejadas. 

Como critério sugerido para definição de sprint é que os casos de uso definidos 

devem ser funcionais, ou seja, permitirem testes no final da sprint e que as sprints 

não ultrapassem um mês.  Como essas ações ainda não fazem parte do projeto, a 

equipe sugere criar um ambiente de planejamento organizacional. 

 

 2) Planejar projeto 

 Nessa fase o gerente de projeto, assume o projeto. Quando o projeto é 

copiado para o ambiente Redmine, podem ser definidas tarefas padrão que podem 

ser acompanhadas de template modelo. 

 No ambiente Redmine, dois pacotes foram padronizados: o de planejamento 

e o de monitoramento. A Figura 29 apresenta esse ambiente que é possível pelo 

plugins Backlog.  

 

Figura 29 - Planejamento do projeto no Redmine 
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 Algumas tarefas padrão são sugeridas como: criar plano de projeto e reunião 

inicial de projeto (na Figura 32, chamada de “Reunião Kick-off”) um pacote de riscos 

e a reunião diária. A reunião de kick-off consiste no marco de início do projeto e 

acontece com todos os membros do projeto. Como o ambiente foi adaptado, foram 

definidas outras tarefas, como: planejamento de configuração, geração de build e 

apresentação de sprint aos clientes. 

 O pacote de planejamento foi baseado em histórico e definiu-se que a cada 

três meses, o planejamento e o monitoramento seriam revistos. Essas horas devem 

ser distribuídas em tarefas de execução. Nessa tarefa deve ser criado um Plano de 

Projeto, com: 

 Metas do projeto. 

o Objetivo geral do projeto. 

 Escopo do projeto. 

o Link para os casos de uso ou estórias que foram planejadas para o 

projeto. 

 Ciclo de vida. 

o Fases do projeto, que comumente são padrão. 

 Gerenciamento de risco. 

o Riscos identificados para o projeto. 

 Cronograma do projeto. 

o Link para o backlog de tarefas – quadro Kanban. 

 Plano de comunicação. 

o Lista de eventos de comunicação planejados para o projeto, 

trazendo a ordem dos eventos, o evento, o objetivo, o responsável, 

os envolvidos, a frequência e o meio de comunicação. 

 Recursos humanos. 

o Lista de membros que farão parte do projeto e o papel que cada um 

desempenhará. 

 Recursos materiais. 

o Lista de recursos necessários para o projeto. 

 Lista de itens de configuração do projeto. 

o Lista de itens do projeto \ com a identificação do item, a descrição, 

a localização, o responsável, a data de criação, a data de 
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modificação e as permissões. 

 Termo de acordo e cooperação. 

o Descrição que a equipe está de acordo com a definição do plano. 

 

 3) Realizar reunião de início 

 Na fase de Planejamento, após o gerente de projetos descrever o plano de 

projeto, a equipe deve validar todas as solicitações, requisitos e casos de usos deste 

produto, mencionados no plano de projeto no escopo. O gerente de projetos deve 

planejar essa tarefa, vinculando os envolvidos como descrito no "Plano de projeto". 

Na tarefa haverá o checklist de validação técnica "critérios de aprovação dos 

requisitos" e o link para o "plano de projeto". 

 Caso exista algum item não concordante entre os membros da equipe, o 

gerente de projetos verificará o item com a equipe e fará o replanejamento conforme 

melhor convier para todos, realizando alterações no plano se necessário ou mesmo 

retirar da sprint do projeto o respectivo item.  

Caso seja identificado que algum critério não seja atendido, o gerente de 

projeto deve identificar no registro da tarefa os motivos que levaram a não aceitação 

do item e se necessário abrir uma ação para verificação ou correção. Caso os 

conflitos em relação ao requisito não sejam passíveis de solução durante a revisão 

do checklist, pode-se retornar o requisito para backlog para ser avaliado em um 

próximo projeto ou sprint. 

Se a equipe estiver de acordo com o plano de projeto, sem a necessidade de 

alteração, a reunião de kick-off pode prosseguir. Caso haja algo para ser ajustado, o 

ajuste deve ser realizado na reunião de validação. Se não é possível realizar o 

ajuste, pode ser criada uma tarefa, agendando a correção ou realizando o que for 

necessário para uma próxima sprint. Se é possível corrigir o problema e não há 

outros problemas para serem tratados, a reunião de kick-off é iniciada.  

Para a execução desta reunião, o plano de projeto, as solicitações, os 

requisitos, os casos de uso, os riscos e outros elementos devem ter sido conferidos, 

na validação. Essa reunião, também pode ser considerada como o primeiro marco 

da primeira sprint. 

 

 4) Monitoramento 

 O monitoramento pode ser diário, sendo aplicados os critérios básicos do 
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Scrum. Além do monitoramento diário, o gerente de projeto planeja monitoramentos 

predefinidos, fazendo a análise do projeto e da sua viabilidade. 

 Na execução da tarefa de monitoramento, o gerente de projeto pode aplicar 

checklists de monitoramento e viabilidade, além de verificar a situação atual do 

projeto. Nessa mesma tarefa, o gerente pode consultar o Gráfico de Gantt, a fim de 

visualizar o andamento do projeto (Exemplo na Figura 30). 

 
Figura 30 - Monitoramento do projeto por gráfico de Gantt 

  

 Além da aplicação do checklist de monitoramento e viabilidade, o gerente de 

projeto também deve inserir na tarefa um print, mostrando a situação atual do 

projeto. A tela de print está disponível em Projeto (id.projeto), conforme Figura 31.  

 
Figura 31 - Monitoramento de escopo 
 

 Encontrados desvios (alterações de requisitos, riscos ocorridos e outros) 

durante a execução do projeto, por qualquer membro da equipe, deve registrar um 

impedimento. A Figura 32 apresenta a tela de cadastro de impedimentos no 

Redmine. 
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Figura 32 - Cadastro de impedimento 

  

 Todos os impedimentos serão tratados pelo gerente de projetos, 

considerando: 

 a) Impacto - tudo que afetará o projeto, como atraso de entrega e refazer 

planejamento. 

 b) Solução - descrever a solução tomada para resolver o impedimento. 

 No tratamento do impedimento o gerente pode criar outras tarefas de solução, 

vinculá-las ao impedimento e enviar essa tarefa para outro responsável. 

Enquanto o impedimento não for resolvido, o gerente pode deixar a tarefa bloqueada 

na sprint. 

 

 5) Desenvolver e testar 

 No planejamento para cada caso de uso devem ser criadas uma ou mais 

tarefas, alocadas aos responsáveis, com data de início e término e tempo para a 

conclusão. O desenvolvimento e o teste devem ser executados na tarefa, com o 

registro do tempo utilizado. 
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 6) Revisão de sprint 

 Essa tarefa é realizada com toda a equipe do projeto e são registrados em ata 

de reunião os pontos positivos e negativos da sprint e as melhorias desejadas no 

processo, para uma próxima sprint. 

 Nessa reunião também serão apresentadas as novas funcionalidades 

desenvolvidas na sprint para a equipe do projeto, sendo possível alocar outros 

colaboradores, como do comercial e do suporte. Todos os participantes devem 

registrar o tempo gasto nesta reunião, que foi planejada conforme o guia de 

dimensionamento. Ao final, alterar o status da reunião para Fechada e o gerente de 

projeto pode aplicar o segundo marco do projeto. 

 No Redmine, essa reunião deve ser criada dentro do caso de uso 

"Monitoramento"  com "Tipo" "Gerenciamento" com o nome "Reunião 

de Retrospectiva de sprint (2º Marco)" com o Tipo "Reunião".  

 

 7) Reunião de retrospectiva 

 Nessa reunião é apresentado o resultado geral do projeto, com todo o backlog 

desenvolvido. Serão listados tópicos para avaliar o processo. Esses tópicos podem 

sofrer alterações de projeto para projeto. 

 Nessa reunião, as seguintes pautas devem ser abordadas e registradas: 

 a) Todas as etapas do processo são necessárias? 

 b) Há alguma sugestão para melhorar para o próximo projeto/produto? 

 c) Houve dificuldades para entender o processo? 

 d) Houve dificuldades para executar o processo? 

 Deve ser criada uma tarefa com "Tipo" "Gerenciamento" que possui o nome 

"Liberação" e deve-se criar a tarefa de "Reunião de Encerramento de Projeto". 

 A política organizacional proposta (Quadro 14) foi complementada. O Quadro 

28 apresenta essa política ajustada. 
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POLÍTICA ORGANIZACIONAL 
 
a) Discutir e analisar toda e qualquer solicitação (requisito) até completo entendimento com o 

fornecedor de requisitos; 
b) Entender fornecedor de requisitos como colaboradores, clientes e usuários; 
c) Aplicar critérios para aceite e recusa das solicitações; 
d) Realizar avaliação dos requisitos pela equipe técnica, utilizando critérios predefinidos; 
e) Definir rastreabilidade bidirecional que deve ser mantida para todos os requisitos; 
f) Revisar os planos e os produtos do projeto e corrigir inconsistências identificadas; 
g) Gerenciar todas as mudanças de requisitos ao longo do projeto; 
h) Validar, obrigatoriamente, os requisitos que irão compor o do projeto; 
i) Planejar um ou mais ciclos de trabalho de requisitos para o projeto, para que sejam 

desenvolvidos todos os requisitos planejados para o projeto 
j) Definir interações diárias ou periódicas de monitoramento a serem planejadas e executadas pela 

equipe desenvolvedora; 
k) Realizar o planejamento de desenvolvimento do pacote de requisitos (objetivos do projeto) que 

será executado pela equipe em um ou mais ciclo de trabalho planejado; Assegurar que, embora 
haja papéis claramente definidos, as equipes sejam auto gerenciáveis e pró-ativas; 

l) Assegurar que o monitoramento e o tratamento de desvios sejam executados por coordenador de 
equipe e gerente de projeto;  

m) Realizar reuniões de encerramento de ciclos de trabalho;  
n) Toda e qualquer ideia ou sugestão de melhoria deve ser registrada na ferramenta Redmine; 
o) Toda solicitação de melhoria deve ser analisada e aprovada. 

Quadro 28 - Política organizacional ajustada 
 

 Em projetos, foi criada uma tarefa denominada “Solicitações organizacionais”, 

para o registro de toda e qualquer melhoria identificada. Nessa tarefa são 

registradas as inovações, ou seja, ideias e sugestões inovadoras, que não sejam 

implementações ou correções nos produtos (Figura 33). 

 
            Figura 33 - Registro de inovação 

 

 A Figura 34 apresenta uma estrutura de registro padrão sugerida para registro 

das inovações. 
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Identificação da Inovação: 

 

*Identifique sua proposta de inovação (sua ideia). 
 
Qual o problema quer resolver? 

 

*Essa campo refere-se ao problema que busca resolver com essa sugestão. 
 
Justifique sua inovação: 

 

*Corresponde ao motivo, podendo ser trabalhado em um contexto mais expansivo, como, tendência 
de mercado, adoção já efetiva em concorrentes. 
 
Qual a solução que propõe? 

 

*Descrever detalhadamente sua sugestão. 
 
É importante propor um método de implementação, ou seja, os passos para efetivar essa inovação. 
Aborde cronograma, custos e recursos necessários. 

seq. Tarefa Qtd Horas Recursos Necessários 

1 Criar Template 2 1 analista e 3 desenvolvedores. 

    

*Descrever o método de implementação, informando as tarefas necessárias no quadro 
exemplificado, a quantidade de horas para cada tarefa e os recursos necessários. Destaca-se que 
essas informações são baseadas no que o solicitante sugere, porém, na análise será realizada nova 
reavaliação. 

Figura 34 - Estrutura para registro de inovação 

 

4.3.2 Segunda Oficina  
  

 A Oficina 2 respeitou o roteiro definido no Apêndice F. O Quadro 29 apresenta 

os pontos positivos e as sugestões de melhorias obtidos da segunda oficina para o 

PDS.  

OFICINA: 2ª  ASSUNTO: PDS 

PONTOS POSITIVOS LEVANTADOS 

- A ferramenta Redmine é considerada de muito relevante para o processo e por ser gratuita não 
exige investimentos diretos. 
- A adoção do Quadro Kanban, automatizado pelo plugin da ferramenta Redmine, oferece agilidade 
ao processo, sem perder a organização e a rastreabilidade. 
- A Biblioteca satisfaz as necessidades de informações organizacionais. 
- A lista de papéis e responsabilidades foi considerada prática e funcional, de fácil entendimento. 
- Os currículos definem uma maneira fácil de trazer o departamento de Recursos Humanos mais 
ativamente para o processo e de conhecer a equipe e apoiar no planejamento de projetos. 
- As interações foram consideradas adequadas, por serem poucas e atenderem as necessidades. 
-  O processo macro apresentado atende ao ciclo de vida dos projetos das empresas envolvidas. 
- A adoção de impedimento para todo e qualquer desvio, ajuda na institucionalização do processo. 

SUGESTÕES DE MELHORIA LEVANTADAS 

- Inserir verificações nas reuniões de interações. 

Quadro 29 - Segunda oficina realizada: PDS 

 

 Na visão Engenharia de Requisitos, o Quadro 30 apresenta os pontos 
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positivos e as sugestões de melhoria levantadas na segunda oficina. 

OFICINA: 2ª  ASSUNTO: Engenharia de Requisitos 

PONTOS POSITIVOS LEVANTADOS 

- Os ajustes no fluxo permitiram maior transparência por refletirem o processo real. 
- O planejamento da análise foi considerado fácil e ágil. 
- A rastreabilidade dos requisitos permitiu clareza na busca por informações. 
- Os impedimentos identificados como mudanças permitiram centralizar o processo. 
- O controle de sprints possibilitou facilidade na definição de escopo. 

SUGESTÕES DE MELHORIA LEVANTADAS 

- Como na oficina 1, os critérios de aceitação não tinham sido definidos, foram discutidos critérios 
básicos pela equipe. 
- Em relação ao monitoramento, foi solicitada a inserção das perguntas como checklist, a fim de que 
o Gerente de Projeto o aplique de forma coletiva, diariamente. 
- Analisando o processo, foi definido que periodicamente, dependendo do tamanho do projeto, 
seriam aplicados critérios de monitoramento de projeto, destacando que essa tarefa deve ser 
planejada. Além do monitorar é preciso consultar a viabilidade do projeto. 
- Foi levantada a necessidade de priorização, como não haviam sido criados critérios na primeira 
oficina, na segunda eles foram definidos. 

Quadro 30 - Segunda oficina realizada: Engenharia de Requisitos 

 

 Na visão inovação, o Quadro 31 apresenta os pontos positivos e as sugestões 

de melhoria levantadas na segunda oficina. 

OFICINA: 2ª  ASSUNTO: Engenharia de Requisitos 

PONTOS POSITIVOS LEVANTADOS 

- Nas Interações foram inseridos critérios que apoiam a inovação, isso permite que a empresa não 
esqueça de analisar o processo. 
- O projeto de solicitação de melhorias, possibilita que qualquer colaborador possa registrar 
sugestões. 
- O registro de todos os impedimentos permite o envolvimento de todos os colaboradores. 

SUGESTÕES DE MELHORIA LEVANTADAS 

 

Quadro 31 - Segunda oficina realizada: inovação 

 

 O Quadro 32 apresenta os critérios definidos para aprovação de requisitos e 

planejamento do projeto.  

Critérios de Aprovação dos Requisitos (Checklist) 
Ordem Itens Confirme com x 

1 Os requisitos estão livres de conflitos.   

2 
Os requisitos estão descritos em um nível de detalhe 
consistente e apropriado. 

  

3 As informações relativas aos requisitos estão completas.   

4 
Os requisitos foram escritos usando um determinado padrão 
para o documento. 

  

5 
Cada requisito está descrito em linguagem clara, concisa e 
objetiva. 

  

6 Cada requisito está livre de erros ortográficos e gramaticais.   

7 
Os requisitos fornecem uma base adequada para o 
desenvolvimento do sistema. 

  

8 
O documento inclui todas as necessidades conhecidas do 
usuário ou do sistema. 

  

9 Todos os requisitos estão priorizados.   

10 
Todos os requisitos de integração com outros sistemas estão 
definidos. 

  

11 O que será desenvolvido está de acordo com o que foi   
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solicitado. 

12 
Tecnicamente é possível desenvolver os requisitos 
especificados. 

  

Quadro 32 - Critérios de avaliação de backlog 

 

 Além das avaliações de requisitos, a equipe sugeriu alguns itens para serem 

verificados como marco, ou seja, verificar se o planejado foi executado. Ficou 

estabelecido haver três marcos: o primeiro após o planejamento, o segundo quando 

houver mais que uma sprint, sendo executado a cada fim de sprint e o terceiro no 

final de projeto. Os critérios definidos para esses três marcos são apresentados no 

Quadro 33. 

Marco 1 (Checklist) 

Ordem Critérios Confirme com x 

1 
Todos os casos de uso possuem requisito de impacto 
vinculado? 

  

2 Datas de entrega definidas?   

3 Todas as sprints criadas e casos de uso distribuídos?   

4 Tempo de tarefas estimado?   

5 Participantes registraram participação na reunião de kick-off?   

6 Planejamento de configuração realizado e evidenciado?   

 Marco 2 (Checklist)  

Ordem Critérios Confirme com x 

1 Todas as tarefas do backlog da sprint finalizado?   

2 Impedimentos resolvidos e finalizados?   

3 
Alterações em casos de uso (inclusão, alteração e exclusão) 
registradas e tratadas? 

  

4 
Tempos registrados em todas as tarefas por todos os 
envolvidos? 

  

5 
Os dados foram gerados e armazenados conforme 
planejado? 

  

6 Riscos planejados e quando ocorridos tratados?   

7 Rastreabilidade mantida conforme processo?   

8 Recursos disponibilizados?   

 Marco 3 (Checklist)  

Ordem Critérios Confirme com x 

1 Backlog do produto finalizado?   

2 Impedimentos resolvidos e finalizados?   

3 Teste geral realizado?   

4 Todas as tarefas fechadas?   

5 
Tempos registrados em todas as tarefas por todos os 
envolvidos? 

  

6 
Os dados foram gerados e armazenados conforme 
planejado? 

  

7 
Release de testes geradas e armazenadas no local 
planejado? 

  

8 
O processo adotado atende as necessidades da 
organização? 

 

9 
Os processos adotados e as ferramentas utilizadas não 
necessitam de alteração para trazer melhorias significativas 
para a organização?  

 

10 Houve a identificação de oportunidade de inovação?  

11 Se houve essas serão registradas para análise da gestão?  

Quadro 33 - Checklist de marcos de projeto 
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 O Quadro 34 apresenta as perguntas a serem feitas pelo gerente de projeto 

aos membros da equipe na reunião diária. 

Reunião Diária (Checklist) 
Ordem Critérios Respostas 

1 O que você fez ontem?   

2 O que você fará hoje?   

3 Há algum impedimento ou dúvida?   

Quadro 34 - Checklist para reunião diária 

 

 Critérios de monitoramento de projeto, destacando que essa tarefa deve ser 

planejada, são apresentados no Quadro 35.  

Monitoramento (Checklist) 

Ordem Itens Monitorados Conforme Não 
Conforme 

1 O escopo do projeto, os requisitos e sua rastreabilidade 
estão sendo mantidos conforme o plano? 

    

2 As tarefas, as estimativas e o cronograma seguem conforme 
o plano? 

    

3 Os recursos humanos estão disponíveis?     

4 Os recursos materiais estão disponíveis?     

5 Ocorreram alterações dos riscos previstos?     

6 Há situações que apontam o surgimento de novos riscos?     

7 Os documentos são produzidos e armazenados 
adequadamente? 

    

8 O orçamento está dentro do planejado?     

9 O envolvimento das partes interessadas e a comunicação 
com os mesmos está sendo realizada conforme o plano? 

    

10 O tempo gasto das tarefas está sendo registrado?     

11 O projeto continua viável (aplicar critérios de viabilidade)?     

Quadro 35 - Critérios de monitoramento 

 

 Os critérios de viabilidade definidos são apresentados no Quadro 36.  

 Critérios de Viabilidade (Checklist)  

Ordem Item Confirme com x 

1 Equipe experiente.   

2 Recursos financeiros suficientes.   

3 Recursos humanos suficientes.   

4 Recursos de infraestrutura suficientes.   

5 Tempo disponível.   

6 Alinhamento com o foco empresarial.   

7 Compatibilidade legal.   

8 Compatibilidade mercadológica.   

Quadro 36 - Critérios de viabilidade 

 

 Os critérios de aceitação básicos definidos são apresentados no Quadro 37. 
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 Critérios de aceitação  

Ordem Item Confirme com x 

1 Está de acordo com o ramo de negócio.   

2 Está compatível com lei em vigor ou a ser vigorada.   

3 Não existe ambiguidade.   

4 Possui tecnologia disponível para atender a solicitação.   

5 Atende a funcionalidade atual do produto.   

6 Possibilita futura manutenção do produto.   

Quadro 37 - Critérios de aceitação 

 

 O Quadro 38 apresenta os critérios de priorização de solicitação definidos. 

 Critérios de priorização  

Ordem Item Confirme com x 

1 
Melhorias do sistema vindas de fornecedores internos, não 
implicando vínculos comerciais. 

Baixa 

2 
Melhorias do sistema vindas de clientes, mas sem data planejada, 
sendo consideradas sugestões de melhorias. 

Média 

3 
Acordo comercial com contrato com data definida e exigência da 
legislação, com prazo definido. 

Alta 

    Quadro 38 - Critérios de priorização 
 

4.3.3 Terceira Oficina  
 

 Na Oficina 3 foram realizadas verificações (Apêndice G), como apresenta o 

Quadro 39. Nesse Quadro, a coluna “Propósito” se refere aos fundamentos 

constantes no Quadro 13 e, portanto, eles possuem a mesma identificação.  

ÁREA  Propósitos Justificativa de atendimento 

P
D

S
 

P1 - Planejado o pré-projeto no qual o analista registra esclarecimento de 
dúvida (quando necessário), aceite e validação. 
- Na reunião de início de projeto são aplicados critérios para verificar se o 
escopo atende as expectativas dos envolvidos. 

P2 - Criada lista de papéis e responsabilidades. 
- Definido modelo de currículo. 
- Definido plano de projeto. 

P3 - Inseridos critérios no final do projeto para verificar melhorias no processo. 
- Criado projeto de solicitações de melhoria. 

P4 - Criadas tarefas no Redmine, respeitando ciclo de vida de projetos. 

P5 - Guia na biblioteca com o processo padrão da organização, que deve ser 
respeitado pelos envolvidos. 

P6 - O modelo adota o MPS.BR como diretriz; 
- Definida Política de processos organizacional. 

P7 - Definido processo organizacional. 

P8 - Adotado plano de projeto com definição de todos os itens necessários 
para o projeto. 

P9 - Realizadas ações de monitoramento, com aplicação de checklist; 
- Inserido no processo necessidade de reuniões diárias. 

P10 - Adotado plano de projeto. 

P11 - Plano de projeto com plano de comunicação. 
- Plano de projeto com recursos planejados. 



 

 

113 

P12 - Definição de papéis e responsabilidades; 
- Currículos disponibilizados; 
- Consulta de recursos disponíveis para o planejamento. 

P13 - Plano de comunicação no plano de projeto. 

P14 - Análise das solicitações de melhorias para o processo. 

P15 - Marcos e monitoramento. 

E
N

G
E

N
H

A
R

A
I 

D
E

 R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 

P16 - Análise e esclarecimento de dúvida das solicitações; 
- Validação de solução; 
- Criação de especificação de requisitos. 

P17 - Idem P16. 

P18 - Critérios de aceite. 

P19 - Especificação de requisitos, utilizando técnicas diversificadas. 

P20 - Validação de requisitos. 
- Avaliação de requisitos pela equipe técnica na reunião de início.  

P21 - Idem P20. 

P22 - Rastreabilidade automatizada pela ferramenta Redmine. 

P23 - Rotinas de impedimentos. 

P24 - Monitoramentos. 
- Rotinas de impedimentos. 

P25 - Sprints. 

IN
O

V
A

Ç
Ã

O
 

P26 - Inseridas solicitações de melhorias. 

P27 - Planejar recursos de projetos junto com a equipe; 
- Utilizar ferramentas viáveis e definidas pela equipe; 
- Levantar lições aprendidas a cada projeto, junto com a equipe. 

P28 - Inseridos na política itens de inovação. 
- Inserido projeto de registro de solicitações. 

P29 - No final de cada projeto, levantado se melhorias ou registros de inovação 
são necessárias. 

P30 Idem P26. 

Quadro 39 - Verificação de atendimento à fundamentação do modelo 

 
Observou-se que uma cultura organizacional semelhante foi evidenciada pela 

unanimidade na escolha de procedimentos, ferramentas e competência exigidas 

para a execução de tarefas. Isso facilitou o compartilhamento de conhecimento. 

Esses são considerados atributos principais para a implantação de um modelo de 

qualidade de processos (BROOKS, 1987; IBBS et al., 2000; CHIAO-CHING; SUN-

JEN, 2010). A construção compartilhada do modelo também se torna útil por agregar 

perspectivas de estratégia tecnológica compartilhada pelo APL. 

O modelo proposto está ilustrado na Figura 35. O referencial teórico abordado 

sobre Engenharia de Requisitos, Processo de desenvolvimento de Software e 

Inovação nortearam o modelo, auxiliando na definição de uma política 

organizacional de diretriz para o processo, organizado em dois principais 

subprocessos (Pré-projeto e Projeto) e um conjunto de atividades, ferramentas, 

artefatos e papéis.  
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Figura 35 – Apresentação geral do modelo proposto 
 

 

Os subprocessos do PDS que definem a Engenharia de Requisitos, política 

organizacional e demais elementos (atividades, ferramentas, artefatos e papéis), 

resultam em um conjunto especialista que é adaptável ao contexto das empresas 

interessadas e ao escopo dos projetos de software que elas desenvolvem. 

 

4.3.4 Formatação final e avaliação do Modelo Proposto 
 

 A aplicação do questionário (Apêndice H) ocorreu de 19 de Setembro de 2016 

à 23 de setembro de 2016, com os cinco membros participantes das oficinas, 

visando levantar o grau de impacto de alguns atributos para a inovação em relação 

ao modelo proposto. A avaliação de cada item foi realizada por uma escala de Likert, 

sendo 1 para o menor grau e 5 para o maior grau de impacto. 

 Quando questionados sobre o grau de impacto positivo do modelo na 

inovação dos produtos, três membros consideraram impacto alto (5). Justificando 

que a comunicação começa a acontecer ativamente nas interações do processo, o 

que propicia um ambiente de ideias que permite inovação. Contudo, destacou-se 

que é fundamental o alinhamento e a conscientização dos colaboradores e gestores, 

como alegam os que identificaram impactos menores (3 e 4).  

Em termos de percepção do processo considerando o grau de impacto na 
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organização em relação à documentação organizacional e de projetos, observou-se 

que as três empresas que já certificaram ou estão em processo de implantação 

formal de modelos de qualidade atribuíram alto grau (5). Os participantes que 

atribuíram graus 3 e 4, assim o fizeram por ainda não observar ativamente esse 

impacto. De fato, o modelo ainda não está totalmente institucionalizado. 

Ainda sobre os processos, foi analisando o impacto positivo na adesão e na 

institucionalização de processos automatizados. Quatro entrevistados atribuíram alto 

grau (5), alegando que o modelo propicia a automatização de atividades e também 

da documentação. O outro entrevistado, que atribuiu grau 4, defende que o modelo 

sugere uma ferramenta, mas que algumas atividades, como reuniões 

organizacionais, nas quais decididas informações sobre o processo, não foram 

totalmente implementadas.  

Para comprovar a utilização do processo é fundamental a evidência de 

registros de execução de tarefas, o que é alegado pelos entrevistados ser a maior 

dificuldade no processo de melhoria de processos. Quatro dos entrevistados 

acreditam que a adoção do modelo garante um alto impacto nesse critério (5), por 

sugerir ferramentas de automatização e por permitir flexibilidade e interação, o que 

propicia conscientização. Contudo, embora o modelo impacte institucionalização, um 

dos membros atribui grau 1, pois relata que a velocidade dessa conscientização e 

adesão ao modelo depende mais da equipe do que do modelo em si. 

Outro fator abordado foi a inovação em marketing, considerando fatores de 

maior impacto no relacionamento com o cliente. Sendo considerado por três dos 

membros impacto 5 e para os outros dois, impacto 4. O impacto positivo na 

comunicação com o fornecedor de requisitos é justificado pela padronização do 

processo de coleta e análise de requisitos. O fornecedor de requisito tem a garantia 

de que o que foi solicitado será analisado. Outro aspecto é a garantia de um 

planejamento institucionalizado.  

Por isso também predominou o impacto 5 (três entrevistados) e 4 (dois 

entrevistados) em relação ao impacto positivo da credibilidade da percepção do 

cliente. Isso é dado também pela adoção de critérios claros para o orçamento, 

mesmo em horas e a avaliação de solicitação sob critérios organizacionais. Quatro 

entrevistados alegam que o modelo tem alto impacto (5) e um associou impacto 

baixo (1), alegando que, embora o modelo seja flexível, as empresas imaturas ainda 

têm dificuldade em estabelecer a técnica para definir orçamento. 
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Em relação aos aspectos organizacionais, três dos entrevistados associam 

impacto 4 e dois associam impacto 5, ao fator de quebra de barreiras de 

comunicação organizacional. Já em relação à alocação de tarefas tendo como base 

os perfis, quatro entrevistados consideram alto impacto do modelo (5), e para o outro 

o impacto é 3, justificando que a equipe deve estar alinhada as responsabilidades 

definidas nos papéis.  
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5 CONCLUSÃO 

 

  

 A melhoria da qualidade do software é uma busca constante tanto das 

empresas que desenvolvem software como dos pesquisadores que visam soluções 

para desenvolvimento software que atenda aos interesses dos usuários e seja 

desenvolvido com redução de custos e de tempo. Empresas, especialmente de 

pequeno porte, tem se organizado em APLs, para que juntas possam mais 

facilmente implementar modelos de qualidade e adotar boas práticas e metodologias 

que as auxiliem a atender padrões internacionalmente estabelecidos de qualidade 

de produto e processo. Uma das fases cruciais no desenvolvimento de software é a 

que se destina a definir os seus requisitos. E, portanto, investir na Engenharia de 

Requisitos tem sido adotado por muitos modelos e procedimentos que visam 

qualidade do software. Requisitos é a fase inicial do ciclo de vida de software e 

permeia todo o processo de desenvolvimento.  

  Visando desenvolver uma proposta de modelo PDS, enfatizando ER, com o 

uso do MPS.BR como modelo de qualidade e Scrum como metodologia ágil, 

inicialmente foi realizado o referencial teórico do trabalho. Esse levantamento esteve 

centrado no PDS e complementado com métodos ágeis e metodologias de 

qualidade, focando no MPS.BR como modelo de qualidade. Também foram 

identificados e considerados conceitos essenciais de Engenharia de Requisitos e 

princípios de inovação adotados como diretrizes no PDS proposto. 

 O desenvolvimento do referencial teórico foi realizado por meio de dois 

estudos bibliométricos. No primeiro foi definido o foco e o contexto inicial da 

pesquisa, visando levantar o estado da arte em PDS e apoiar na definição de um 

modelo conceitual para a pesquisa, focado na inovação no desenvolvimento de 

software em empresas do APL de TI do Sudoeste do Paraná e em identificar 

metodologias de qualidade que consideram ER. O segundo estudo enfatizou a 

relevância do contexto de PMEs, sendo observado que predomina na literatura a 

apresentação de modelos, mas sem propostas de modelo de PDS, de artefatos ou 

ferramentas e tecnologias para a realização das tarefas.  

 Definidas e investigadas as diretrizes teóricas, que permitiram identificar e 

avaliar formas de integrar a ER ao PDS e que apresentam relação entre o contexto 
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de APLs, modelos de qualidade voltados para ER e Inovação, foi realizada a 

investigação do contexto correspondente, diagnosticando a inovação em processos 

nas empresas investigadas e os resultados esperados pelo processo GRE do 

modelo MPS.BR, por meio de estudo multicasos e pesquisa-ação. Caracterizando, 

dessa forma, o processo de desenvolvimento de software predominante adotado por 

empresas do APL de TI do Sudoeste do Paraná.  

 As características das empresas participantes da pesquisa foi um fator 

positivo: número diversificado de colaboradores e de tempo de mercado e atuação 

em ambientes distintos, como público e privado. Entre as participantes, 

predominaram empresas que fizeram no período alguma melhoria nos processos e 

que valorizam o conhecimento. Embora as empresas tenham alguns processos 

definidos, assim como os principais papéis, ainda predomina o diagnóstico pela 

informalidade, a falta de registros de planejamento e monitoramento. Contudo, é 

evidente a consciência da necessidade de melhorar – identificada pela análise de 

aderência com os critérios do modelo MPS.BR-SW. Isso pode ser justificado pelas 

empresas não possuírem em sua política diretrizes para orientação e padronização 

de processo.  

 Para construir o modelo foram identificadas e avaliadas formas de integrar a 

Engenharia de Requisitos ao Processo de Desenvolvimento de Software, 

respeitando as características das empresas do APL de TI do Sudoeste do Paraná, 

levantadas no estudo multicasos, utilizando sugestões do Scrum. Para então ser 

proposto às empresas do APL de TI do Sudoeste do Paraná, como inovação, 

práticas para integração da Engenharia de Requisitos ao PDS.  

 As características dos representantes das empresas na pesquisa, todos com 

atuação em áreas técnicas e com conhecimento do PDS, geraram facilidade de 

comunicação, dado que todos os envolvidos partiam de uma base de conhecimento 

razoavelmente semelhante em relação ao PDS. Nas oficinas realizadas foram 

discutidas melhorias em diferentes aspectos do PDS, ER e inovação. Foi 

fundamental ouvir todos os envolvidos, a fim de que eles, com auxílio de mediador 

(pesquisadora), escolhessem a melhor opção coletiva, como a da adoção da 

ferramenta Redmine e de templates.  

 Observou-se que as diretrizes de qualidade já eram conhecidas pela equipe, 

porém, o como atendê-las era considerado um desafio. Como exemplo cita-se a 

preparação de um ambiente automatizado que atendesse necessidades e agilizasse 
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o processo, sem impactar negativamente na qualidade. A possibilidade de adotar 

uma ferramenta só foi identificada após a primeira oficina, fazendo com que a pauta 

das oficinas fosse determinada pelo andamento das tarefas realizadas com a 

pesquisa-ação. 

 Como resultado final das oficinas realizadas, um modelo para inovação de 

PDS foi desenvolvido, enfatizando ER e considerando o MPS.BR no nível G. Esse 

modelo é uma proposta de inovação às empresas do APL de TI do Sudoeste do 

Paraná que integra ER ao PDS. Contudo, embora o modelo tenha sido definido de 

maneira coletiva, se fez relevante a validação final com os participantes, analisando 

o modelo definido com foco na entrega de valor e comparando com diretrizes 

conceituais bibliométricas, o que permitir formalizar, ajustar e validar o modelo, em 

sua forma final, principalmente por meio da pesquisa-ação. 

Os resultados indicam que o modelo proposto para inovação no PDS, 

enfatizando a ER, no contexto do APL de TI do Sudoeste do Paraná, teve a adesão 

dos envolvidos, validando positivamente o modelo proposto, respondendo assim ao 

objetivo geral.  

As discussões ocorridas durante a realização das oficinas entre os envolvidos 

tornaram fundamental a presença da pesquisadora, para que o foco no 

planejamento fosse mantido. A mediação da pesquisadora permitiu que o 

planejamento realizado pudesse ser mantido, ainda que as diversas opiniões fossem 

ouvidas e o acordado pelo coletivo fosse mantido no modelo proposto. 

O modelo proposto é fundamentado em diretrizes conceituais e atende a 

necessidades identificadas na literatura, podendo, assim, ser considerado como uma 

espécie de framework de boas práticas, baseado em diferentes realidades de PMEs 

do APL pesquisado, em princípios ágeis e de inovação e modelos de qualidade de 

software. 

Outro aspecto positivo observado foi em relação aos modelos que consideram 

as especifidades de PMEs quanto aos recursos e às competências de especialistas 

da empresa. Esse é um aspecto relevante, tendo em vista o crescimento do setor e 

usuários e clientes cada vez mais exigentes, o que conduz a uma constante busca 

pelas empresas de alternativas de melhoria dos seus produtos.  

Em relação aos projetos, a organização e a flexibilidade do processo 

possibilitam estabilidade no desenvolvimento dos projetos, que permite a gestão de 

mudanças e de projetos e gerenciamento de requisitos. O modelo pode ser replicado 
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e adaptado às empresas que não participaram da pesquisa e que não utilizam 

outras ferramentas e artefatos.  

 Como sugestões para continuidade do trabalho e pesquisas futuras, destaca-

se a necessidade de abranger outros setores de apoio no processo produtivo de 

PMEs de TI, como suporte técnico e os setores administrativo, financeiro e 

comercial, por exemplo. Além das outras fases do PDS como análise, projeto, 

implementação, testes e manutenção. Esse engajamento é importante para que haja 

uma cultura de qualidade e de melhoria em processos em toda a empresa. É 

necessário, ainda, aplicar o modelo em um número estatisticamente significativo de 

empresas para avaliar resultados efetivos. Essa atividade pode demandar um 

período de tempo bastante grande, porque haveria a necessidade de cada empresa 

participante do estudo desenvolver um projeto completo.   
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APÊNDICE A 

 

Artigos da primeira bibliometria realizada (Quadro 40). 
 

 
Seq Referência  

Resumo 
 

Modelo proposto 
 

Tipo pesquisa 
Nº Citações 

 Google 
Scholar 

Scopus 

1 Davis e Venkatesh 
(2004) 

A aceitação do sistema pelo usuário deve 
ser realizada o mais cedo possível no 
PDS. A aceitação é realizada pelo 
protótipo do sistema. 

Teste de aceitação 
do protótipo pelo 
usuário. 

3 experimentos com 
92 representantes de 
serviços financeiros 
a clientes. 

265 149 

2 Niazi, Wilson e 
Zowghi (2005). 

A identificação de quais atividades 
implementar não é suficiente para SPI. O 
conhecimento de como implementar é 
também necessário para o sucesso da 
implementação de programas de SPI. 

Modelo de 
maturidade para 
implementação de 
SPI. 

Entrevista com 23 
profissionais práticos 
australianos. 

210 110 

3 Jiang et al. (2004). As empresas têm tentado reduzir a taxa 
de falha em projetos de software por meio 
de abordagens metodológicas, mas sem 
sucesso percebido. O artigo estuda o 
desempenho de projetos em relação aos 
níveis de maturidade CMM. As atividades 
de gerenciamento de controle do 
desenvolvimento relacionam-se 
positivamente com as medidas de 
desempenho. Contudo, nem todos os 
níveis de maturidade demonstraram 
benefícios, indicando cautela no 
planejamento e implementação das 
atividades. 

Questionário com 38 
itens. 

154 questionários 
com membros da 
IEEE Computer 
Society 
familiarizados com 
CMM e trabalhando 
em empresas que 
adotam CMM. 

189 106 

4 Smith et al. (2004) O modelo de processo, compatível com a 
ISO 13407, documenta uma abstração do 
processo de design focando em questões 
culturais. 

Modelo de processo 
para 
desenvolvimento de 
websites culturais 
transversais (cross-

Estudo de caso em 
sites de empresa de 
finanças eletrônicas 
(e-finance). 

118 88 
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cultural) utilizáveis. 

5 Calero, Ruiz e 
Piattini (2005). 

Classificar as métricas mais importantes 
propostas para sistemas de informação 
web, visando oferecer ao usuário uma 
visão global do estado da pesquisa na 
área. 44% das métricas são para 
apresentação e 48% para usabilidade. 

Modelo de métrica 
web (cubo): 
características web, 
processos de ciclo 
de vida e 
características de 
qualidade. 

Levantamento 
bibliográfico. 

100 69 

6 Gorschek e Davis 
(2008). 

Quando equipes de desenvolvimento de 
software modificam seus processos de ER 
como uma variável independente, eles 
frequentemente examinam as implicações 
das mudanças desse processo pela 
melhoria de qualidade dos produtos da 
ER, isto é, a especificação de requisitos 
de software. 

Framework para 
variáveis 
dependentes para 
avaliação de 
melhoria de 
qualidade em ER. 

Não avaliado. 66 40 

7 Mouchawrab, 
Briand e Labiche 
(2005). 

Testes efetivos são necessários para 
alcançar os níveis adequados de 
qualidade e confiabilidade de software. 

Framework de 
medidas de 
testabilidade para 
suporte à tomada de 
decisão. 

Não avaliado. 47 36 

8 Cater-Steel, 
Toleman e Rout 
(2006). 

A avaliação realizada visa instrumentar 
consultores e profissionais a entender a 
melhoria do processo de software e, 
assim, aumentar o sucesso de PME no 
mercado nacional e internacional. 

Avaliação de 
programa de 
melhoria de processo 
de software. 

22 pequenas 
empresas 
australianas de 
desenvolvimento de 
software. 

41 35 

9 Gorschek e 
Wohlin (2004). 

A melhoria do PDS é um desafio para as 
empresas em geral e, especialmente, para 
as PMEs. A avaliação é um importante 
passo para a melhoria. 

Esquema de 
priorização de 
dependências 
aderente a questões 
de priorização. 

Estudo em uma 
indústria. 

36 32 

10 Caballero et al. 
(2007). 

Modelo de maturidade do gerenciamento 
da qualidade da informação e metodologia 
para a avaliação e melhoria do 
gerenciamento da qualidade da 
informação. 

Framework para 
gerenciamento de 
qualidade da 
informação. 

Não avaliado. 35 25 

11 Petersen e Wohlin Proposta para melhoria contínua do Método SPI-LEAM Não avaliado. 33 30 
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(2010). desempenho do processo de software 
pela combinação do paradigma de 
melhoria de qualidade de práticas de 
desenvolvimento de software.  

12 Dittrich e 
Lindeberg (2004). 

Usabilidade é um problema no 
desenvolvimento de software. A 
cooperação entre usuários e 
desenvolvedores durante o PDS tem sido 
proposta como uma solução paliativa. Há 
o temor que o envolvimento do usuário 
possa colocar em perigo o controle e o 
planejamento do projeto. Os autores se 
propõem a apresentar como participação 
e controle podem ser obtidos juntos. 

Procedimentos para 
a cooperação entre 
usuários e 
desenvolvedores, 
incluindo requisitos 
de planejamento e 
controle necessários. 

Estudo de caso no 
desenvolvimento de 
um sistema 
administrativo. 

30  

13 Ruiz-López et al. 
(2013). 

Há falta de metodologias para 
adequadamente auxiliar no PDS e a ER é 
uma parte importante do PDS sendo a 
base para o sucesso do projeto. 
Destacam-se na ER os requisitos não 
funcionais. 

Proposta de um 
método para ER para 
análise de sistemas 
ubíquos, 
denominado REUBI. 

Estudo de caso em 
um sistema de 
localização. 
Avaliação realizada 
por sete 
engenheiros. 

8 7 

14 García, Pacheco e 
Calvo (2014). 

Necessidade de gerenciamento de 
projetos em PME pela sua 
representatividade no mercado. 
Necessidade de adaptar modelos de 
processo e ferramentas para as 
necessidades das PMEs de software. 

Framework para 
obter gerenciamento 
quantitativo de 
projeto em PMEs. 

Estudo de caso em 
três empresas de 
software. 

0 0 

15 Lopes e Forster 
(2011). 

Problemas com estruturação e execução 
do processo de ER podem conduzir ao 
insucesso do projeto. As atividades 
envolvidas nesse processo são 
essencialmente humanas e subjetivas, 
assim, a importância do fator humano 
deve ser considerada. 

Método para 
gerenciar as 
prioridades de 
solução para 
melhorar um 
processo e protótipo 
de aplicação. 

Survey. 0 5 

Quadro 40 - Artigos da primeira bibliometria realizada. 
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APÊNDICE B 

 

Artigos da segunda bibliometria realizada (Quadro 41). 
 

 

 
Seq 

 
Referência 

 
Resumo 

 
Modelo proposto 

 
Tipo de pesquisa 

Nº Citações 

 Google 
Scholar 

Scopus 

1 Wahyudi 
(2015) 

Alianças estratégicas entre 
empresas. Influência do capital 
social, confiança e compromisso 
na fusão de vários elementos em 
uma aliança estratégica por meio 
de processo de compartilhamento 
de conhecimento.  

Modelo para aliança 
estratégica para a área 
bancária. 

Survey com 131 
empresas na região 
Central Java e 
Yogyakarta. 

14 
 

0 

2 Abdulai, 
Kwon e 
Moon 
(2012) 

Proposta de um framework 
conceitual e respectivo modelo de 
pesquisa envolvendo a influência 
de capital humano, estrutural e 
relacional na capacidade de 
competitividade e desempenho da 
empresa. 

Modelo para avaliar o 
relacionamento entre 
capital intelectual de 
empresas de software e 
seu desempenho 

Desenvolvimento 
experimental em um 
survey com 83 empresas 
de software da África 
Ocidental. 

11 0 

3 Shahin,Naft
chali e Pool 
(2014)  

Influência da percepção dos 
empregados no clima 
organizacional e comportamento 
de cidadania organizacional e seu 
impacto no desempenho 
organizacional.  

Modelo de pesquisa que 
envolve a influência do 
clima e cidadania 
organizacional no 
desempenho da empresa. 

Survey com 321 gerentes 
de PMEs de produção da 
província iraniana de 
Mazandaran. 

10 2 

4 Shah e 
Shrivastava 
(2013) 

Desenvolver e validar medidas de 
desempenho para Lean Six Sigma 
(LSS) no contexto indiano pelo 
desenvolvimento de instrumentos 
para facilitar o processo de 
implementação em PMEs da região 

O modelo para medida de 
desempenho é baseado 
em fatores de entrada e 
saída, processo, (com 
inspeção entre processo e 
fatores de saída) e 

Survey com 55 empresas 
das indústrias de 
manufatura e serviço da 
Índia. 
 

8 1 
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de Vidarbha. feedback que alimenta os 
fatores de entrada. 

5 Saini,Nigan 
e Misra 
(2013) 

Fatores críticos de sucesso para 
implementação de ERPs em 
OMEs da Índia e estudo 
comparativo com a tendência em 
grandes organizações da Índia e 
tendência global. 

Modelo de fatores de 
sucesso, incluindo fatores 
tecnológicos, humanos e 
organizacionais. 
 

Metodologia baseada em 
survey com 164 
profissionais relacionados 
à implementação de ERP 

7 5 

6 Rose, 
Matthew e 
Furneaux 
(2016) 

Os mais importantes condutores 
(drivers) de inovação para 
pequenas indústrias de software 
são: conhecimento externo, 
liderança e processos de equipe. 
Ferramentas e técnicas 
especializadas de inovação são 
amplamente utilizadas. 

Modelo de drivers de 
inovação em software, 
junto com proposições 
teóricas exploratórias. 

Entrevistas com 25 
executivos de software da 
Silicon Fen (Cambridge 
Cluster) 

3 0 

7 Kim et al. 
(2014). 

Um dos fatores ambientais 
cruciais para o crescimento de 
empresas é o fator econômico 
geográfico que é 
significativamente influenciado se 
impactado por um cluster. A 
posição estrutural das empresas 
no cluster em rede de indústrias 
de software afeta sua 
sobrevivência e crescimento. 

Modelo de pesquisa para 
uma estrutura de cluster 
em rede para indústria de 
software 

174 empresas que fizeram 
parte do cluster entre 
2002 e 2011 

1 1 

8 Tschöpe, 
Knüppel e 
Nyhuis 
(2013). 

Ferramenta para PMEs 
melhorarem a sua capacidade de 
ramp-up (crescimento na 
produção frente ao aumento 
previsto na demanda do produto). 

Morfologia para definir 
situações de ramp-up pela 
especificação de 8 
diferentes atributos e 
resultados em um ranking 
de 18 elementos de 
configuração. 

Não realizada verificação 
e/ou validação do modelo 

1 - 

9 Medina-
Quintero e 
Aguilar-
Gámez 
(2013). 

Informação como fator de 
concepção e permanência de 
vantagens competitivas. Avaliação 
do grau de influência que a gestão 
e qualidade da informação 

Questionário com 78 
perguntas e respostas em 
escala de Likert com 5 
pontos. 

92 questionários em 46 
empresas que possuíam 
sistema de informação e 
controle 

1 0 
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possuem nos sistemas de 
informação e controle das PMEs 
na tomada de decisão e utilidade 
para os usuários. 

10 Brunswicker 
e 
Ehrenmann 
(2013) 

Capacidades organizacionais para 
gerenciamento de inovação aberta 
em PMEs. Essas empresas 
precisam construir capacidades 
gerenciais dentro de seis 
dimensões de um sistema 
gerencial integrado para inovação 
aberta. 

Modelo de processo 
estratégico de inovação 
proposto baseado em: 
divisão de negócio, 
gerenciamento de 
pesquisa, gerenciamento 
estratégico, conselho de 
pesquisa, conselho 
executivo e 
desenvolvimento de 
pesquisa e inovação. 

Estudo de caso em uma 
empresa de software. 

  

11 Aggogeri et 
al. (2015). 

Abordagem para facilitar a 
simulação de processos de 
manufatura por meio de 
modelagem e avaliação rápida. O 
objetivo é que o modelo seja 
capaz de automaticamente 
adaptar-se às necessidades do 
usuário. 

Modelo flexível e 
configurável para simular 
automaticamente cenários 
industriais heterogêneos. 

Qualitativa em três 
empresas francesas de 
software. 

0 1 

12 Galimberti e 
Wazlawick 
(2015) 

Fatores que permitem PMEs de 
software oferecer produtos de alto 
valor agregado a fim de entrar e 
manter-se no mercado 
internacional. 

Modelo de dimensões de 
sucesso em 
internacionalização ativa 
de PMEs de software. 
Dimensões: inovação, 
empreendedorismo, rede 
de relacionamento, 
conhecimento sobre o 
mercado externo. 

Múltiplos estudos de 
casos: três PME 
francesas. 

0 0 

13 Kabaale e 
Kituyi 
(2015). 

Framework para auxiliar PMEs de 
software a melhorarem seus 
processo de ER de forma a 
competir com grandes empresas, 
mais especificamente em termos 
de qualidade de software. 

Framework para ER e SPI 
em PMEs. 

4 empresas de software 
da Uganda. 
Fase de observação: 
coleta de dados por 
questionário com 54 
respondentes. 
Validação do framework: 

0 0 



 

 

142 

coleta de dados por 
estudo de caso e 
avaliação por 40 
especialistas. 

Quadro 41 - Artigos da segunda bibliometria realizada. 
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APÊNDICE C 

 

Questionário 

 

 
 As informações fornecidas se referem ao período de 2012 a 2014. 
 
 
1. Identificação da Empresa 

 
 
2. Papel desempenhado pelo entrevistado na organização (Pode ser marcada mais 

do que uma opção): 

(  ) CIO 

(  ) Coordenador Técnico 

(  ) Analista de Requisitos 

(  ) Analista de Sistemas 

(  ) Desenvolvedor 

(  ) Gerente de Projetos 

(  ) Outro 

 

3. Qual o principal mercado da empresa entre 2012 e 2014? 

( ) Estadual 

( ) Regional 

(  ) Nacional 

(  ) Mercosul 

(  ) Ásia 

(  ) EUA 

(  ) Europa 

(  ) Outros Países 

(  ) Desconheço 

 

4. Breve descrição do produto (bem ou serviço) mais importante da empresa em 

termos de faturamento no período de 2012 a 2014: 

 

 

5. Qual era o número (aproximado) de colaboradores na empresa em 31/12/2014? 
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6. Entre 2012 e 2014, a empresa introduziu: 

( ) Método de produção de bens ou serviços novo ou significativamente 

aperfeiçoado. 

(   ) Sistema logístico ou método de entrega novo ou significativamente aperfeiçoado 

para seus insumos, bens ou serviços. 

(   ) Equipamentos, softwares e técnicas novas ou significativamente aperfeiçoadas 

em atividades de apoio à produção, tais como: planejamento e controle da produção, 

medição de desempenho, controle da qualidade, compra, manutenção ou 

computação/infraestrutura de TI. 

 

7. Pelo menos uma inovação de processo foi introduzida pela empresa entre 2012 e 

2014? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

8. A inovação em processos adotada entre 2012 e 2014 estava aderente a algum 

dos seguintes modelos de melhoria de processos: 

(  ) MPS.BR 

(  ) PQ2S 

(  ) ISO 

(  ) CMMI 

(  ) Outros 

(  ) Não Aplicado 

 

9. A inovação em processos adotada entre 2012 e 2014 estava relacionada com 

algum dos seguintes métodos ágeis? 

(  ) Scrum 

(  ) FDD 

(  ) BDD 

(  ) TDD 

(  ) MDD 

(  ) MDA 

(  ) XP 

(  ) Outros 
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(  ) Não Aplicado 

 

10. Durante o período entre 2012 e 2014, a empresa realizou algum projeto para 

desenvolver ou introduzir produto ou processo novo ou aprimorado, mas que foi 

abandonado? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

11. Qual a importância do treinamento realizado entre 2012 e 2014? (treinamento 

orientado ao desenvolvimento de produtos/processos novos ou significativamente 

aperfeiçoados e relacionados às atividades inovativas da empresa, podendo incluir 

aquisição de serviços técnicos especializados externos.) 

(  ) Alta 

(  ) Média 

(  ) Baixa 

(  ) Não Aderiu 

 

12. Entre 2012 e 2014, a empresa esteve envolvida em arranjos cooperativos com 

outra(s) organização(ões) com vistas a desenvolver atividades inovativas? 

(Cooperação para inovação significa a participação ativa em projetos conjuntos de 

P&D e outros projetos de inovação com outra organização (empresa ou instituição). 

Isto não implica, necessariamente, que as partes envolvidas obtêm benefícios 

comerciais imediatos. A simples contratação de serviços de outra organização, sem 

a sua colaboração ativa, não é considerada cooperação.) 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

13. Para as empresas que desenvolveram algum projeto entre 2012 e 2014. No 

período entre 2012 e 2014, a empresa encontrou dificuldades ou obstáculos que 

podem ter tornado mais lenta a implementação de determinados projetos ou que os 

tenha inviabilizado? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

14. Para as empresas que não desenvolveram algum projeto entre 2012 e 2014. 
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Qual das razões, listadas a seguir, justifica o fato da empresa não ter realizado 

nenhuma atividade inovativa durante o período entre 2012 e 2014? 

(  ) Não necessitou, devido às inovações prévias 

(  ) Não necessitou, devido às condições de mercado 

(  ) Outros fatores impediram o desenvolvimento, implementação de inovação 

 

15. Sobre Engenharia de Requisitos: a empresa, no período de 2012 a 2014, 

trabalhou com planejamento de projetos?   

(  ) Sim 

(  ) Não, conforme as solicitações surgem vão sendo desenvolvidas. 

(  ) Parcialmente 

 

16. Entre 2012 a 2014, no planejamento de projetos eram planejados recursos, 

tarefas e envolvidos, antes de iniciar os trabalhos? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

 

17. De 2012 a 2014 existia um responsável central pelo planejamento e 

monitoramento constante do projeto, a fim de solucionar qualquer impedimento que 

venha a acontecer? (ex: gerente de projeto). 

 (  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

 

18. O processo adotado de 2012 a 2014 garante que as pessoas estão aptas a 

exercerem sua função, exigindo treinamentos relacionados aos seus papéis e 

consulta a currículo, antes de alocar tarefa? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 
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19. No processo de gerenciamento de projetos adotado de 2012 a 2014, havia 

eventos de comunicações previamente planejados, como reuniões, apresentação de 

resultados, monitoramentos com a equipe? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

 

20. De 2012 a 2014 quais eram os papéis presentes na equipe de desenvolvimento? 

(  ) Analista de Requisitos 

(  ) Analista de Negócio 

(  ) Gerente de Projetos 

(  ) Product Owner 

(  ) Analista de Sistemas 

(  ) Desenvolvedor 

(  ) Analista de Testes 

(  ) Testador 

(  ) Analista de Configuração 

(  ) DBA 

(  ) Outros 

(  ) Não havia papéis definidos 

 

21. Entre 2012 a 2014, a empresa possuía uma política institucionalizada, que toda 

a equipe conhecia, na qual estava claro como era o processo de desenvolvimento 

de software? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

 

22. Entre 2012 a 2014, quem solicitava novos requisitos para o software? 

(  ) Clientes 

(  ) Analistas de requisitos 

(  ) Equipe Comercial 

(  ) Todos os Colaboradores 

(  ) Usuários 
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(  ) Outros 

 

23. Entre 2012 a 2014, como acontecia a coleta e o registro de solicitações 

(requisitos)? 

(  ) Visita a campo 

(  ) Registro em ferramenta de gerenciamento de requisitos 

( ) Documentos estruturado formatado (briefing, especificação de requisitos, 

solicitações documentadas) 

(  ) E-mail 

(  ) Outros 

 

24. Entre 2012 a 2014, as dúvidas eram esclarecidas como? 

(  ) Visita a campo 

(  ) Registro em ferramenta de gerenciamento de requisitos 

( ) Documentos estruturado formatado (briefing, especificação de requisitos, 

solicitações documentadas) 

(  ) E-mail 

(  ) Outros 

(  ) Não eram registrados  

 

25. Na solicitação de requisito, entre 2012 a 2014, eram registrados os fornecedores 

de requisitos (quem solicitou)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

26. A empresa, como desenvolvedora de software, entre 2012 a 2014, adotava 

critérios de aceite das solicitações, que se aplicados poderiam resultar na recusa ou 

aceitação do requisito pela organização? Exemplo de critério de aceitação: "a 

solicitação está alinhada ao ramo de negócio". 

(  ) Sempre 

(  ) às vezes 

(  ) Nunca, tudo que era solicitado pelo cliente era desenvolvido. 
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27. De 2012 a 2014, quem era responsável, por receber a solicitação e analisá-la? 

(  ) Analista de Requisitos 

(  ) Analista de Sistemas 

(  ) Coordenador Técnico 

(  ) Desenvolvedor 

(  ) Suporte 

 

28. As dúvidas esclarecidas com o fornecedor de requisitos eram registradas no 

período de 2012 a 2014? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

 

29. Após total entendimento do requisito, entre 2012 a 2014, era enviado ao cliente 

algum informativo detalhando as implementações necessárias para atender a 

solicitação realizada, a fim de coletar o aceite do fornecedor? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

(  ) As vezes 

(  ) Raramente 

 

30. Entre 2012 a 2014, as tarefas de coleta e análise de requisitos eram planejadas? 

Exemplo: planejar a média de requisitos analisados por período ou definir o backlog 

(todos os requisitos que serão desenvolvidos no projeto, o escopo de requisitos do 

projeto) a ser analisado no período. 

(  ) Sim  

(  ) Não 

(  ) As vezes 

(  ) Raramente 

 

31. Entre 2012 a 2014, para cada novo projeto era definido um ciclo de vida? 

(projeto ou pacote de tarefas com recursos e técnicas associados, a fim de 

desenvolver um pacote de requisito em um determinado período previsto) 

(  ) Sim  



 

 

150 

(  ) Não 

(  ) As vezes 

(  ) Raramente 

 

32. Entre 2012 a 2014, a solicitação após aceita, mas antes de ser encaminhada 

para desenvolvimento, era estruturada para entendimento da equipe técnica, 

utilizando outras técnicas e ferramentas, como OO e UML? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

(  ) As vezes 

(  ) Raramente 

 

33. Entre 2012 a 2014, algumas das abstrações abaixo eram criadas como 

detalhamento da solicitação? 

(  ) Caso de Uso 

(  ) Estória 

(  ) Protótipo 

(  ) Diagrama de Sequência 

(  ) Diagrama de  Classe 

(  ) Diagrama de Estado 

(  ) Outros 

 

34. Entre 2012 a 2014, quando havia mudança de requisitos que já estavam em 

processo de produção, como essas costumavam ser percebida? 

(  ) Pela Equipe 

(  ) Pelo Cliente 

(  ) Outros 

 

35. Entre 2012 a 2014, como eram registradas as mudanças de requisitos 

(alteração, inclusão ou exclusão)? 

(  ) Através de ferramenta de gerenciamento. 

(  ) Via E-mail 

(  ) Através de ata reunião 

(  )  Outros 
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(  ) Não são registradas 

36. As alterações de requisitos, durante 2012 a 2014, no processo de 

desenvolvimento, tinham seu impacto analisado, ou seja, se verificava se seria 

alterado prazo, custo, equipe? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

(  ) Ás vezes 

(  ) Raramente 

 

37. Durante 2012 a 2014, havia um padrão de rastreabilidade organizacional, que 

permite como buscar, por exemplo, na tarefa do programador, qual requisito do 

sistema foi alterado e onde isso aparece no código fonte? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

38. De 2012 a 2014, existia um documento onde era planejado, formalmente, quais 

os requisitos seriam desenvolvidos até determinado período, como um plano de 

projeto? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

39. Houve período de 2012 a 2014 algumas das rastreabilidades a seguir: 

(  ) Requisito X Requisito (sendo possível identificar o impacto de um requisito do 

produto nos demais) 

(   ) Requisito X Caso de Uso 

(   ) Caso de Uso X Solicitação 

(   ) Requisitos X Tarefas 

(   ) Requisitos X Plano de Projeto 

(   ) Requisito X Código Fonte 

(   ) Outros 
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APÊNDICE D 
 
 

Roteiro de entrevista 

 

 As informações fornecidas se referem ao período de 2012 a 2014. 
 

 
1) Existem fatores não abordados no questionário (Apêndice B) que foram 
relevantes na inovação e melhoria de processo, produto e/ou serviço? Se sim, 
quais? 
 
 
2) Em relação ao planejamento, em sua opinião, quais eram as causas quando o 
que era planejado nos projetos, não era cumprido? 
 
 
3) Como os colaboradores envolvidos no processo de produção são preparados 
para desempenhar seus papéis? 
 
 
4) Qual a maneira comum de estruturar requisitos que é adotada pelo fornecedor de 
requisitos? 
 
 
5) A aceitação de requisitos é realizada de que maneira? 
 
 
6) Houve evolução nos processos de desenvolvimento desde 2014? 
 
 
7) Acredita que a busca por melhoria de processo de desenvolvimento resulta em 
inovação? Por quê? Como? 
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APÊNDICE E 
 
 

Roteiro de Oficina 1 

 

 As informações fornecidas se referem a 27 de abril de 2016. 
 

 

1) Apresentação do modelo MPS.BR, do processo de gestão de requisitos e de 

projetos e do Scrum. 

2) Apresentação de  conceitos sobre inovação em processos. 

3) Apresentação do modelo de PDS proposto. 

4) Levantamento de pontos positivos  e sugestões de melhoria do modelo 

proposto considerando três aspectos: PDS, Engenharia de Requisitos e 

Inovação. Foi determinado o tempo de 20 minutos para o levantamento 

realizado em cada um desses temas. 
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APÊNDICE F 
 
 

Roteiro de Oficina 2 

 

 As informações fornecidas se referem a 18 de maio De 2016 
 

 1) Apresentação do modelo criado na ferramenta Redmine. 

 2) Definição dos critérios de avaliações no projeto (aceite, planejamento e 

monitoramento). 

 3) Levantamento de pontos fortes e pontos de melhoria. Determinado o tempo 

de 20 minutos para cada tema. Contudo, nessa oficina, inicialmente, foram tratadas 

as solicitações da primeira oficina e que dependiam de definição coletiva. Em 

seguida, foram tratados os assuntos definidos para a oficina 2. 
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APÊNDICE G 
 
 

Roteiro de Oficina 3 

 

 As informações fornecidas se referem a 15 de junho de 2016. 
 

 1) Apresentação dos ajustes, com a aprovação de todos pela equipe. 

 2) Verificado o atendimento dos itens do modelo proposto. 
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APÊNDICE H 
 

Questionário 

 

 
Avaliação de Inovação em modelo proposto 

As informações fornecidas se referem ao ano de 2016. 
 
 

1. PRODUTO: Impacto positivo nas inovações. 
 

 1 2 3 4 5  
Menor 
Grau 

 
 

    Maior 
Grau 

 
 
 

2. PROCESSO: Impacto positivo na organização de documentação 
organizacional e de projetos. 

 
 1 2 3 4 5  

Menor 
Grau 

 
 

    Maior 
Grau 

 
Justificativa (opcional): 
 
 

3. PROCESSO: Impacto positivo na adesão e institucionalização de processos 
automatizados 
 

 1 2 3 4 5  
Menor 
Grau 

 
 

    Maior 
Grau 

 
Justificativa (opcional): 
 
 

4. PROCESSO: Evidência de registros de execução de tarefas. 
 

 1 2 3 4 5  
Menor 
Grau 

 
 

    Maior 
Grau 

 
Justificativa (opcional): 
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5. MARKETING: Comunicação com fornecedores de requisitos. 
 

 1 2 3 4 5  
Menor 
Grau 

 
 

    Maior 
Grau 

 
Justificativa (opcional): 
 
 

6. MARKETING: Maior credibilidade em relação a gestão com clientes. 
 1 2 3 4 5  

Menor 
Grau 

 
 

    Maior 
Grau 

 
Justificativa (opcional): 
 
 

7. MARKETING: Critérios claros para orçamentos e avaliação de solicitações. 
 

 1 2 3 4 5  
Menor 
Grau 

 
 

    Maior 
Grau 

 
Justificativa (opcional): 
 
 

8. ORGANIZACIONAL: Quebra de barreiras de comunicação. 
 

 1 2 3 4 5  
Menor 
Grau 

 
 

    Maior 
Grau 

 
Justificativa (opcional): 
 
 

9. ORGANIZACIONAL: Alocação de tarefas por perfis. 
 

 1 2 3 4 5  
Menor 
Grau 

 
 

    Maior 
Grau 

 
Justificativa (opcional): 

 

 

 


