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Resumo 

 

 O presente trabalho tem como objetivo efetuar um estudo do papel de Escritórios de 

Projeto dentro de organizações de desenvolvimento de software e o formato mais adequado 

para a atuação deste dentro das empresas. 

Esta análise será baseada em tipos de metodologias de projeto, as principais, utilizadas 

para a execução destes projetos e suas características, pontos fortes e carências das mesmas. 

O levantamento de informações será feito através de pesquisa bibliográfica assim 

como na experiência dos membros da equipe, com base nestas informações serão efetuados os 

estudos propostos e posteriormente sugeridas praticas que o PMO, Project Management 

Office, deveria praticar para aumentar a taxa de sucesso dos projetos realizados nas empresas. 

 

 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de Projeto; desenvolvimento de software; 

metodologias tradicionais e ágeis; sucesso do projeto. 

 

    



 

Abstract 

 

 This study does an overview of the Project Management Offices inside organizations 

of software development and it’s most accurate structure inside companies. 

This analysis is based on types of project methodologies, used during this project’s 

execution and it’s characteristics, strengths and lack of them. 

The collection of information will be done through a literature review as well as the 

own experiences of the team member, based on these information will be made the proposed 

studies and then the good practices will be suggested that PMO, Project Management Office, 

should adopt in order to increase the success rate for the projects performed and followed in 

the company. 

 

 

 Key Words: Project Management; software development; agile and traditional 

methodologies; project success. 
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1. INTRODUÇÃO  

O mercado de desenvolvimento de software está em ascensão e fatores como 

qualidade, desempenho, manutenibilidade, mobilidade e acessibilidade são diferenciais nesse 

segmento cada vez mais exigente e competitivo.  

Para as empresas de desenvolvimento de software permanecerem competitivas é 

fundamental criar ou aprimorar processos de melhoria contínua e de metodologias que apoiem 

e direcionem o ciclo de desenvolvimento de novos produtos. 

Apesar de inúmeras técnicas e boas práticas existentes para desenvolvimento, 

acompanhamento e verificação da qualidade de novos softwares, sabe-se que há muitos 

problemas durante o processo de criação. Diversos fatores são responsáveis por causar estes 

desvios de: confiabilidade, manutenibilidade, comunicação, produtividade, retorno de 

informações (feedback) e sincronização. 

Com base nisso, este trabalho propõe a análise destes problemas, estudos de 

metodologias ágeis e tradicionais e de modelos de escritórios de projetos e, por fim, um 

modelo de decisão para utilização em empresas de diversos portes. 

Assim, o objetivo deste trabalho é explicitar os problemas mais comuns em projetos de 

desenvolvimento de software; demonstrar como as boas práticas e a utilização da metodologia 

adequada podem ser fatores determinantes para o sucesso do projeto e propor uma matriz de 

decisão de escolha de metodologia a ser aplicada em determinado contexto somados ao apoio 

de um Escritório de Projetos (PMO), com finalidade de potencializar os fatores de sucesso 

destas em empresas de TI. 
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2. PROBLEMAS MAIS COMUNS ENCONTRADOS DURANTE O 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE  

 

Apesar de inúmeras técnicas e boas práticas existentes para desenvolvimento, 

acompanhamento e verificação da qualidade de novos softwares, sabe-se que há muitos 

problemas durante o processo de criação. Segundo VENTORIN (2005) aponta diversos 

fatores que são responsáveis por causar estes desvios: confiabilidade, manutenibilidade e 

comunicação. Abaixo descreve-se cada um deles individualmente: 

Produtividade 

O principal fator para as falhas neste quesito é a falta de recursos, sendo ele, falta de 

programadores, equipamentos ou sistemas, esta defasagem de capacidade produtiva com a 

demanda produz uma fila de espera, chamada de backlog, ilustrada pela Figura 1Erro! Fonte 

de referência não encontrada.. 

O backlog pode ser dividido em três tipos, visível, invisível e desconhecido, sendo o 

visível as atividades não iniciadas por falta de recurso, invisível é o que ainda não esta na fila 

devido a ainda não ter sido solicitado e o desconhecido é o que até mesmo o cliente ainda não 

detectou sua necessidade e assim que o fizer irá solicitar seu desenvolvimento, esta definição 

pode ser visualizada através da Figura 2. 
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Figura 1 - Backlog (VENTORIN, 2005) 

 

Figura 2 - Tipos de backlog (VENTORIN, 2005) 

Confiabilidade 

Problemas desta natureza podem ser provenientes de diferentes fontes, desde cálculos 

incorretos, erros em edição de informações ou mesmo softwares com desempenho aquém do 

esperado, estes fatores estão listados entre os erros mais frequentes no desenvolvimento de 

softwares citados por RICE.  
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A dificuldade em operar o software, mesmo para realizar tarefas fáceis, a forma de 

apresentar os dados pode ser precisa, porém apresentar-se de forma confusa para a 

compreensão do usuário, além de um item de extrema importância e que muitas vezes acaba 

sendo esquecido quando solicitado, é a conformidade com os padrões de acessibilidade. 

 Pessoas com necessidades especiais estão sendo integradas à sociedade e configuram 

uma parcela muito importante no mercado de software ou sistemas. Por este motivo, 

aplicações que permitam que se integrem com estes tipos de programas (Ex.: JAWS para 

deficientes visuais) estão se tornando comuns. 

Atualmente o grande desafio das empresas que desenvolvem software é fazer um 

produto que atenda o mundo dinâmico e globalizado que este mercado está inserido. 

Desenvolver um produto WEB ou que possua uma versão WEB é praticamente uma 

exigência do mercado de software mundial. Com isto novos fatores relacionados à 

confiabilidade precisam ser avaliados e adicionados no pacote do produto, pois o software 

deverá ser performático, seguro para o usuário sob o ponto de vista de segurança da 

informação, portável, ou seja, funcionar na maior quantidade de devices possíveis (desktop, 

laptop, smartphones, tablets, etc) e multiplataforma, para operar na maior quantidade possível 

de sistemas operacionais (Windows, iOS, Linux, Android, etc). 

Manutenibilidade 

Segundo VENTORIN (2005), a manutenção consiste na modificação, conversão, 

aperfeiçoamento e correção de falhas dos sistemas desenvolvidos e que se encontram em 

funcionamento. As SDO’s, software development organization’s, costumam gastar muito 

dinheiro com essa atividade, utilizando a maioria do tempo e orçamento com a manutenção de 

sistemas já desenvolvidos. Esse é o principal causador das filas de projetos, backlog a espera 

de serem concluídos. 

O que muitas vezes não é levado em consideração, porém não menos importante, é que 

a grande parte dos softwares e sistemas rodam em plataformas ou sistemas operacionais, S.O., 

ou possuem integração com banco de dados ou até mesmo dependem de navegadores, 

browsers, nos casos de aplicações com características WEB. Isto implica na dependência de 

fornecedores externos, para a utilização adequada do software. Isto muitas vezes não chega à 

ciência do sponsor ou usuário final e deve ser tratado com muito cuidado. Comumente a 

empresa fornecedora destes softwares de base como será referenciada estas dependências 
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externas, descontinuam ou enviam correções de bugs, que devem ser contempladas nas 

versões dos clientes, caso contrário, podem ocorrer incompatibilidade de versões ou perda de 

garantia. 

Fora estas subdivisões citadas acima, produtividade, retorno de informações (feedback) 

e sincronização, Paulo Eduardo Sampaio da Silva e Tiago Maccagnan Moreira
1
 incluem mais 

alguns fatores que desencadeiam problemas  nos resultados, que são: comunicação, retorno de 

informação e sincronização, que são detalhadas abaixo: 

Comunicação 

É muito difundido que a equipe de desenvolvimento de projetos ideal é composta de 

sete mais ou menos dois membros. Quando se ultrapassa esse cenário ideal, as equipes sofrem 

com a ineficiência nos canais de comunicação, menos reatividade e homogeneidade do 

programa.  

 A comunicação é um dos pontos mais importantes para uma equipe de 

desenvolvimento.  Problemas encontrados durante um projeto são, muitas vezes, devido à 

falta de troca de informações. As empresas em geral não organizam o desenvolvimento de 

forma a encorajar a comunicação intensiva e contínua, incluindo a equipe e o cliente. 

 Um problema muito comum, relacionado a comunicação em desenvolvimento de soft-

ware, é o não entendimento, pela equipe de desenvolvimento, de um ou mais requisitos 

solicitados pelo sponsor. Qualquer tipo de ruído nesta comunicação, que pode ocorrer na fase 

inicial do projeto ou na eventualidade de se adicionar ou alterar um requisito existente, pode 

acarretar em retrabalho, problemas com o cronograma ou até mesmo a negação, não aceite, de 

uma entrega por parte do sponsor. Processos de comunicação são vitais para o sucesso dos 

projetos assim como a descrição detalhada dos requisitos, formalização a cada etapa entregue 

e quais as condições que os change requests podem ser avaliados, explicitando claramente os 

eventuais impactos no cronograma, através do termo de aceite. Além disto, devemos 

complementar o plano de comunicação de change requests, com a ata da reunião. 

 Todos os membros da equipe têm muito a aprender.  Para alguns, será necessário 

aprender sobre produto a ser desenvolvido.  Para outros,  será necessário aprender as práticas 

                                                 
1
 Essas constatações foram feitas a partir das experiências profissionais diárias. 
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de linguagem ou desenvolvimento software. Assim a organização deve facilitar a 

aprendizagem, em especial ao enfatizar a comunicação entre os membros da equipe. A 

estabilidade da equipe é um objetivo,  mas normalmente não está assegurada.  Para tanto deve 

ser facilitada a integração de novos membros e não se pode perder o conhecimento adquirido 

pela equipe.  Mais uma vez, a comunicação deve ser priorizada para a capitalização dos 

conhecimentos dos membros atuais e para transmiti-los às novas partes interessadas. 

Retorno de Informações (feedback) 

Alterações do escopo do projeto são inevitáveis e contínuas durante o desenvolvimento 

de um software. Muita energia é despendida para responder a essas mudanças, que surgem a 

partir de diversas fontes. Um feedback rápido e contínuo durante o desenvolvimento permite 

conduzir o projeto de maneira reativa e atualizá-lo conforme solicitado.  

O Retorno de Informações deve estar alinhado e bem definido no processo de 

comunicação, mencionado no tópico anterior. 

Sincronização 

 Grandes equipes de desenvolvimento, eventualmente situadas em plantas distintas, 

muitas vezes perdem eficiência, pois não estão sincronizadas. Elas trabalham sobre bases de 

código e versões de código diferentes. A forma correta é organizar as equipes  de modo que as 

sincronizações ocorram de maneira regular e sobre uma única base de dados. 

 A busca pelo equilíbrio entre custo e qualidade, faz com que as equipes de 

desenvolvimento de software sejam capazes de trabalhar em estruturas sem a barreira da 

distância ou de características regionais que possam limitar o ganho que esta forma de 

trabalho oferece. Este formato tem sido muito utilizado, pois percebeu-se que a influência de 

diferentes culturas, trabalhando em um mesmo escopo de desenvolvimento, pode trazer 

resultados muito positivos, pois o conceito de globalização já está inserido em sua concepção. 

Sob a ótica financeira, muitas regiões ou países fornecem incentivos fiscais muito 

interessantes para empresas do ramo de pesquisa e tecnologia. (Lei da informática – leis 

8.248/91, 10.176/01 e 11.077/04). 



16 

 

 É fundamental um processo de desenvolvimento integrado com controle de versões e 

pacotes presente em todo o ciclo de desenvolvimento do sistema, garantindo a integridade de 

versões e sources. 

O desenvolvimento de um software é uma operação complexa e requer um 

gerenciamento específico. A gestão de um projeto de desenvolvimento envolve as fases de 

planejamento, monitoramento, controle de pessoas, processos e eventos durante as fases de 

construção do produto. 

Uma gestão eficaz de um projeto de software deve ser fundada com base nos “quatro 

Ps”. São eles: 

1) Pessoas: Elemento mais importante de um projeto de software bem sucedido; 

2) Produto: Identifica as características do software que deve ser desenvolvido 

(objetivos, dados, funções, comportamentos, principais alternativas,  restrições); 

3) Processo: Define o quadro de requisitos e estabelece o plano para o 

desenvolvimento do software; 

4) Plano: define o conjunto de atividades a serem realizadas, identificando pessoas, 

atividades, custos e cronograma. 
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3. TIPOS DE ESCRITORIOS DE PROJETO  

 

O objetivo deste tópico é mostrar quais são os principais tipos de escritórios de 

projetos e como eles podem ser implantados dentro de diferentes estruturas organizacionais de 

diferentes empresas. 

VARGAS (2013) define o Project Management Office, PMO, como: “O local central 

dentro da organização cujo objetivo é conduzir, organizar, controlar e finalizar os projetos 

dentro de uma empresa. O escritório pode ser uma área departamental dentro da estrutura, 

pode ser criado para um projeto isolado, ou ser a área responsável pela excelência, pela 

gestão, por suprir as informações e dar suporte para o sucesso dos projetos. Não toma 

decisões, nem conduz o projeto”. 

Ou seja, o PMO é a “casa” do time de projetos, onde eles encontram apoio e todo o 

suporte de informação e controle para desempenhar suas atividades. 

Segundo MENEZES (2003), “Quando o escritório de projetos é implantado, a empresa 

pode mais facilmente implementar projetos, pois, além de facilitar a administração de projetos 

é uma importante peça de integração organizacional e funcional, proporcionando a 

coordenação de informações e de recursos, especialmente quando estiver configurada para 

atender a empresa inteira”. 

Abaixo observa-se as subdivisões que MENEZES (2003) faz para os PMO’s: 

 PMO para um único projeto, dedicado a um único projeto. Profissionais, 

estrutura, softwares, equipe, documentação, tudo é voltado ao planejamento, 

monitoramento e controle de um único projeto; 

 PMO de apoio a projetos fornece apoio ao desenvolvimento de projetos existes 

na organização e fornece suporte a diversos projetos simultaneamente. Este 

suporte pode ser dado de várias maneiras diferentes, alguns projetos demandam 

ações apenas pontuais no preenchimento de um documento, em uma análise de 

riscos ou em um plano de comunicação. Outros podem demandar mais atenção 

e mais ações a serem realizadas. O PMO deve zelar pela posse de boas 

metodologias, técnicas e ferramentas que o permitam suportar o 

desenvolvimento dos diversos projetos da organização. O sucesso da realização 
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de cada projeto fica a cargo do gestor do projeto, não pertencendo ao PMO, 

pois o gestor deve se responsabilizar por cada ato durante a condução do 

mesmo; 

 PMO para monitoramento e controle de projetos, atua em diversos projetos da 

organização simultaneamente. Deve ser dotado de mecanismos de reporting 

adequados e com dinâmicas compatíveis com o desenvolvimento dos projetos 

na empresa. Uma estrutura de indicadores de desempenho deve ser estabelecida 

previamente para que os controles desejados sejam mais facilmente obtidos e 

para que os responsáveis por tomar decisões sejam mais rapidamente 

informados sobre o progresso dos projetos. 

Estes dois últimos tipos de PMO – de suporte e de monitoramento e controle, não 

podem assumir a responsabilidade pelo sucesso dos projetos, uma vez que são demandados 

pelos projetos e não atuam sobre os mesmos. 

 PMO como centro de excelência, atua como um intermediário entre a 

organização e o mercado. Dentro da organização o PMO conhece o negócio da 

empresa e conhece as demandas sobre os seus projetos. Relacionando-se com o 

mercado, o PMO tem a oportunidade de contatar geradores de conhecimento, 

empresas que comercializam serviços e soluções que lhes sejam úteis. Assim, 

em contato com instituições de pesquisa, com empresas de consultoria, com 

desenvolvedores e fornecedores de software, com associações profissionais e 

com agências do governo, o PMO pode identificar soluções que melhor se 

apliquem na organização. O papel desempenhado é o de intermediar as partes, 

mantendo o canal de comunicação e disseminando ideias; 

 PMO para gestão de programas é designado para acompanhar o andamento dos 

projetos e sua aplicação é vital para o sucesso destes. Normalmente, estes 

PMOs possuem um elenco de profissionais de gestão de projetos que assumem 

a função de gestores de projetos tão logo um projeto necessite ser desenvolvido 

e puxam para si toda a responsabilidade pelo êxito dos projetos. Obviamente, 

um PMO só terá este tipo de funcionamento quando projetos forem prioritários 

na organização e lhes forem conferidos a prioridade corporativa, a autoridade e 

os recursos necessários a projetos desta natureza. 
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Estes dois últimos tipos de PMO, de suporte e de monitoramento e controle, não 

podem assumir a responsabilidade pelo sucesso dos projetos, uma vez que são demandados 

pelos projetos e não atuam sobre os mesmos.  

Algo muito importante é diferenciar os objetivos do PMO dos objetivos do projeto, 

assim pode-se observar através de indicadores como cada um deles está se comportando. 

Segundo VARGAS (2012), os indicadores do projeto estão atrelados aos resultados 

produzidos pelos projetos (prazo, custo, cronograma), ou seja, os acertos e desvios das 

atividades inseridas no escopo do projeto, comparando o que foi planejado com o que foi 

entregue. 

Os indicadores da Gestão de Projetos avaliam a competência com que o escritório de 

projetos atuou dentro de um plano, quanto menor a variação, melhor o resultado. Os 

indicadores são criados pelo próprio PMO e só podem ser avaliados após a implantação do 

projeto.  

KPI, Key Performance Index, mostram através de números a performance do projeto. 

São utilizados para avaliar o desempenho, sem subjetividade. É função do PMO, criar os 

indicadores, de forma clara, precisa e matemática para avaliar o desempenho. 

É comum em projetos, associá-los com a estratégia da empresa, BSC, Balanced 

Scorecard. Isto é feito através dos indicadores e os mesmos devem refletir a percepção de 

cada empresa. É necessário ter o equilíbrio entre os indicadores, seus intervalos ou limites, 

Verde – Amarelo – Vermelho. Devem ser amplos, ricos e minimamente manipuláveis. 

VARGAS (2012) faz divisões dos tipos de PMO similar as de MENEZES (2003), e as 

divisões desse estão citadas abaixo. 

Escritório de Projeto Autônomo 

Este escritório é justificado quando o projeto possuir uma dimensão tal qual o esforço 

e a grandeza justificam a criação de uma estrutura completa para o gerenciamento do projeto, 

o PMO fica alocado na empresa conforme Figura 3. 
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Figura 3 - Escritório de Projeto Autônomo (VARGAS, 2012) 

 

 

Resumindo, os escritórios de Projetos Autônomos são: 

 Escritórios separados das operações da Empresa; 

 São destinados ao gerenciamento de projeto ou programa específico. 

Escritório de Suporte de Projetos 

Gerenciam vários projetos, fornecem suporte aos projetos, com esfera departamental. 

Não vão controlar todos os projetos da organização, mas vão gerir múltiplos projetos. Sua 

missão, garantir que as equipes estão corretamente dimensionadas dentro dos esforços, neste 

caso o posicionamento hierárquico do PMO na estrutura da empresa fica conforme Figura 5. 

Resumidamente, o autor cita como atribuições do escritório de Suporte a Projetos 

como: 

 Possui esfera departamental para apoio a diversos projetos simultâneos; 

 Oferecem suporte às ferramentas e serviços de planejamento, controle de 

prazos, custos, qualidade, dentre outros; 
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 Fornecem recursos técnicos, metodologia de gerenciamento de projetos, 

metodologia de gestão do conhecimento e interfaces organizacionais. 

 

Figura 4 - Enterprise project office (VARGAS, 2012) 

Escritório Centro de Excelência 

Tem como objetivo, disseminar as melhores práticas, divulgar os melhores trabalhos, 

apoiando os GP’s na condução dos projetos, além de prestar todo o apoio e suporte durante a 

gestão das atividades de projetos. Outro grande objetivo do Escritório baseado na excelência é 

desenvolver seu quadro de GP’s 

Resumindo: 

 Não assume a responsabilidade pelo sucesso do projeto; 

 Patrocinador: apoio acima de tudo; 

 Liderança: conhecimento e capacidade de gerenciar e influenciar stakeholders; 

 Valor agregado: demonstrar benefícios de se adotar práticas de gerenciamento 

de projetos propostas; 

 Desenvolvimento profissional: desenvolver gerentes de projeto, líderes e 

membros de equipes competentes. 
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Escritório de Suporte Corporativo 

É um escritório de projetos de esfera organizacional que tem como principal objetivo, 

a gestão e alinhamento de todos os projetos, com as estratégias e com os objetivos 

empresariais. Os Escritórios de Suporte Corporativo fazem menos gerenciamento de projetos 

e mais gerenciamento por projetos. Tornam-se a base da gestão de portfólio, pois praticam um 

conjunto de trabalhos que alinham os projetos com a estratégia organizacional, sua alocação 

na matriz organizacional da empresa é representada na Figura 5. 

Suas principais funções são:  

 Planejamento estratégico dos projetos; 

 Gerenciamento de projetos interdepartamentais; 

 Gestão do conhecimento empresarial. 

 

 

Figura 5 - Escritório de suporte a projetos (VARGAS, 2012) 

 

 

Justificando um PMO 

Segundo MENEZES (2003), antes de montar um PMO devem-se considerar alguns fatores. 
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 Necessidades únicas das organizações; 

 O porte da organização; 

 Os objetivos da organização e dos clientes; 

 A cultura da organização e como vai reagir ao PMO; 

 Preconceitos sobre a operação de um PMO; 

 A experiência da organização em documentar boas práticas e a maturidade em 

gestão de projetos, programas e portfólio; 

 A capacidade de estabelecer e operar o PMO. 

Perfil do profissional de PMO 

Segundo PORTER (1996), a eficiência operacional já não é mais um diferencial 

competitivo entre as empresas, mas sim um componente fundamental e obrigatório na 

formulação de qualquer estratégia empresarial. A essência da estratégia permanece na escolha 

das atividades a serem feitas de uma maneira diferente. Portanto, o PMO deve contar com 

profissionais com competência para discernir se os resultados esperados ao longo do ciclo de 

vida do projeto estão alinhados com a estratégia, gerando valor esperado pela organização. 

Cabe lembrar que o PMO não deve apenas fazer uma análise de projetos de uma forma 

segmentada, mas sim utilizando-se uma visão global atingido pelo portfólio da organização. 

Garantir que quaisquer iniciativas dentro das organizações sejam planejadas, avaliadas 

em termos de riscos, escopo, prazos, qualidade e custos assegurados, é essencial em tempos 

de alta competição e escassez de recursos, portanto a figura do PMO é uma peça fundamental 

no quebra-cabeça das estruturas organizacionais.  

O profissional deve possuir um grupo de competências técnicas e comportamentais. 

Um profissional que atua dentro de um PMO deve contar com um equilíbrio de todas as três 

competências, as quais são melhores detalhadas abaixo: 

 Competências técnicas: este grupo cobre o conteúdo de gestão de projetos, 

relacionados ao ciclo de vida da gestão de projetos: iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle e encerramento de um projeto; 

 Competências comportamentais: cobre o conteúdo de competência pessoal do 

gestor, relacionado a atitudes, habilidades e comportamentos relevantes para o 
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profissional nas mais diversas situações que ocorrem ao longo do ciclo de vida 

do projeto; 

 Competências textuais: este grupo cobre a capacidade do gestor no 

gerenciamento das relações com os gestores funcionais e a capacidade de atuar 

em uma organização orientada a projetos. 

O grau de aplicabilidade de cada competência deve levar em consideração a 

maturidade de sua organização em gestão de projetos.  
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4. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SUAS METODOLOGIAS  

 

Várias metodologias existem para ajudar as empresas que desenvolvem software. 

Serão citadas algumas destas metodologias consideradas as mais importantes e mais utilizadas 

atualmente. 

Metodologias Ágeis 

Existem inúmeras estruturas de processos para desenvolvimento de software. A 

maioria dos métodos ágeis tenta minimizar o risco pelo desenvolvimento do software em 

curtos períodos, chamados de iteração, os quais gastam tipicamente, intervalos de menos de 

uma semana a até quatro semanas. Cada iteração é como um projeto de software em miniatura 

de si próprio, e inclui todas as tarefas necessárias para implantar o mini-incremento da nova 

funcionalidade: planejamento, análise de requisitos, projeto, codificação, teste e 

documentação. Enquanto em um processo convencional, cada iteração não está 

necessariamente focada em adicionar um novo conjunto significativo de funcionalidades, um 

projeto de software ágil busca a capacidade de implantar uma nova versão do software ao fim 

de cada iteração, etapa a qual a equipe responsável reavalia as prioridades do projeto. 

Métodos ágeis enfatizam comunicações em tempo real, preferencialmente face a face, 

a documentos escritos. A maioria dos componentes de um grupo ágil deve estar agrupada em 

uma sala. Isso inclui todas as pessoas necessárias para terminar o software: no mínimo, os 

programadores e seus clientes. Nesta sala devem também se encontrar os testadores, 

projetistas de iteração, redatores técnicos e gerentes. 

Métodos ágeis também enfatizam trabalho no software como uma medida primária de 

progresso. Combinado com a comunicação face a face, métodos ágeis produzem pouca 

documentação em relação a outros métodos, sendo este um dos pontos que podem ser 

considerados negativos. É recomendada a produção de documentação que realmente será útil. 

Princípios  

Os princípios do desenvolvimento ágil valorizam: 

 Garantir a satisfação do consumidor entregando rapidamente e continuamente 

softwares funcionais; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_de_requisitos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teste_de_software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sala
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Redactores_t%C3%A9cnicos&action=edit&redlink=1
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 Softwares funcionais são entregues frequentemente (semanas, ao invés de 

meses); 

 Até mesmo mudanças tardias de escopo no projeto são bem vindas; 

 Cooperação constante entre pessoas que entendem do “negócio” e 

desenvolvedores; 

 Projetos surgem através de indivíduos motivados, entre os quais existe relação 

de confiança; 

 Design do software deve prezar pela excelência técnica; 

 Simplicidade; 

 Rápida adaptação às mudanças; 

 Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas; 

 Software funcional mais do que documentação extensa; 

 Colaboração com clientes mais do que negociação de contratos; 

 Responder a mudanças mais do que seguir um plano. 

História 

As definições modernas de desenvolvimento de software ágil evoluíram a partir da 

metade de 1990 como parte de uma reação contra métodos “pesados”, caracterizados por uma 

pesada regulamentação, regimentação e micro gerenciamento usando o modelo em 

cascata para desenvolvimento. O processo originou-se da visão de que o modelo em cascata 

era burocrático, lento e contraditório à forma usual com que os engenheiros de software 

sempre realizaram trabalho com eficiência. 

Uma visão que levou ao desenvolvimento de métodos ágeis e iterativos era retorno a 

prática de desenvolvimento vistas nos primórdios da história do desenvolvimento de software. 

Inicialmente, métodos ágeis eram conhecidos como métodos leves. Em 2001, membros 

proeminentes da comunidade se reuniram em Snowbird e adotaram o nome métodos ágeis, 

tendo publicado o Manifesto ágil, documento que reúne os princípios e práticas desta 

metodologia de desenvolvimento. Mais tarde, algumas pessoas formaram a Agile Alliance, 

uma organização sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento ágil. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_em_cascata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_em_cascata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Burocracia
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_%C3%A1gil
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Os métodos ágeis iniciais, criado a priore em 2000, incluíam Scrum (1986), Crystal 

Clear, Programação extrema (1996), Adaptive Software Development, Feature Driven 

Development, and Dynamic Systems Development Method (1995). 

Metodologia SCRUM 

Scrum é um framework para desenvolver e manter produtos avançados, dentro do qual 

pessoas podem criar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva e 

criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível. Scrum é, na sua essência: 

 Leve; 

 Simples de entender; 

 Extremamente difícil de dominar todos os pontos de uma só vez. 

O framework Scrum consiste nas Equipes do Scrum associadas a papéis, eventos, 

artefatos e regras. Cada componente dentro da metodologia serve a um propósito específico e 

é essencial para o uso e sucesso deste. As estratégias específicas de cada projeto devem ser 

levadas em consideração. 

É fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo, ou empirismo. O 

empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e de tomada de decisões baseadas 

no que é conhecido, emprega uma abordagem iterativa e incremental para aperfeiçoar a 

previsibilidade e o controle de riscos.  

Três pilares apoiam a implementação do controle de processo empírico: transparência, 

inspeção e adaptação. 

Eventos já descritos são usados para criar uma rotina e minimizar a necessidade de 

reuniões não definidas durante a execução. Usa eventos time-boxed, onde todo evento tem 

uma duração máxima. Isto garante que uma quantidade adequada de tempo seja gasta no 

planejamento sem permitir perdas neste processo. 

 Além do sprint, que é um container para outros eventos, cada evento é uma 

oportunidade de inspecionar e adaptar alguma coisa. Estes eventos são especificamente 

projetados para permitir uma transparência e inspeção criteriosa. A não inclusão de qualquer 

um dos eventos resultará na redução da transparência e da perda de oportunidade para 

inspecionar e adaptar.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Scrum
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Crystal_Clear&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Crystal_Clear&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa%C3%A7%C3%A3o_extrema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Software_Development
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feature_Driven_Development
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feature_Driven_Development
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Systems_Development_Method
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O coração da metodologia é o sprint, um time-box de um mês ou menos, configurável 

de acordo com o projeto e com a equipe que a está executando, durante o qual um “Produto 

Pronto”, versão incremental potencialmente utilizável, feito durante a execução de um sprint 

do produto, é criado. Estes têm durações coerentes em todo o esforço de desenvolvimento. 

Inicia imediatamente após a conclusão do anterior. Ainda, são compostos por uma reunião de 

Planejamento do sprint, reuniões diárias, trabalho de desenvolvimento, uma revisão do sprint 

e a retrospectiva do mesmo.  

Durante a execução do sprint:  

 Não são feitas mudanças que podem afetar o objetivo do mesmo;  

 A composição da Equipe de Desenvolvimento permanece constante;  

 As metas de qualidade não diminuem;  

 O escopo pode ser clarificado e renegociado entre o Product Owner e a Equipe 

de Desenvolvimento.  

Um sprint pode ser cancelado antes do seu time-box terminar ou se tornar obsoleto. 

Isto pode ocorrer se a organização mudar sua direção ou se as condições do mercado ou das 

tecnologias mudarem. Geralmente o sprint deve ser cancelado se ele não faz mais sentido em 

dadas circunstâncias. No entanto, devido a sua curta duração raramente cancelamentos fazem 

sentido. 

 Quando é cancelado, qualquer item de backlog do Produto completado e “Pronto” é 

revisado. Se uma parte do trabalho estiver potencialmente utilizável, tipicamente o Product 

Owner o aceita. Todos os itens de backlog do Produto incompletos são re-estimados e 

colocados de volta no backlog do Produto. O trabalho feito se deprecia rapidamente e deve ser 

frequentemente re-estimado, isso é considerado uma boa prática.  

O cancelamento consome recursos, já que todos tem que se reagrupar em outra reunião 

e planejamento e iniciar um novo sprint. Cancelamentos de sprints são extremamente 

traumáticos para o time envolvido no desenvolvimento, e são muito incomuns.  

A reunião de planejamento do sprint consiste em duas partes, cada uma sendo uma 

time-box de metade do tempo de duração da reunião de planejamento da sprint. As duas 

partes da reunião de planejamento do sprint respondem às seguintes questões, 

respectivamente:  
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 O que será entregue como resultado do incremento do próximo sprint?  

 Como o trabalho necessário para entregar o incremento será realizado?  

A Reunião Diária é um evento de 15 minutos, para que a Equipe de Desenvolvimento 

possa sincronizar as atividades e criar um plano para desenvolver estas atividades, até o dia 

seguinte. Esta reunião é feita para inspecionar o trabalho feito na última reunião diária, e 

prever o trabalho que deverá ser feito antes da próxima reunião diária.  

Esta reunião é feita para inspecionar o trabalho desde a última reunião diária, e prever 

o trabalho que deverá ser feito antes da próxima. 

É, também, mantida no mesmo horário e local todo dia para reduzir a complexidade. 

Durante a reunião, cada integrante da equipe de desenvolvimento esclarece:  

 O que foi completado desde a última reunião;  

 O que será feito até a próxima reunião; 

 Quais os obstáculos que estão no caminho. 

A Equipe de Desenvolvimento deve ser madura o suficiente para conseguir distinguir e 

priorizar tarefas a serem completadas diariamente, a fim de entregar todos os objetivos do 

sprint em questão. O Scrum master assegura que a equipe tenha a reunião, mas esta é 

responsável por conduzir a reunião diária. O Scrum master reforça a regra de que somente os 

integrantes da equipe de desenvolvimento participem da reunião diária. Esta não é uma 

reunião de status, é voltada para as pessoas que transformam os itens do backlog do produto 

em um incremento.  

A Reunião de Revisão inclui os seguintes elementos:  

 O Product Owner identifica o que foi “Pronto” e o que não foi “Pronto”;  

 A equipe de desenvolvimento discute o que foi bem durante o sprint, quais 

problemas ocorreram dentro deste, e como estes problemas foram resolvidos;  

 A equipe de desenvolvimento demonstra o trabalho que está “Pronto” e 

responde as questões sobre o incremento;  

 O Product Owner discute o backlog do Produto tal como está. Ele projeta as 

prováveis datas de conclusão baseado no progresso até a data;  
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 O grupo todo colabora sobre o que fazer a seguir, e é assim que a reunião de 

revisão do sprint fornece valiosas entradas para a reunião de planejamento do 

próximo. 

O resultado da Reunião de Revisão do sprint é um backlog do Produto revisado que 

define o provável backlog do Produto para o próximo sprint. O backlog do Produto pode 

também ser ajustado completamente para atender novas oportunidades.  

O propósito da Retrospectiva do sprint é:  

 Inspecionar como o último sprint foi em relação a pessoas, relações, processos 

e ferramentas;  

 Identificar e ordenar os principais itens que foram bem e as potenciais 

melhorias;  

 Criar um plano para implementar melhorias no modo que o Time Scrum faz 

seu trabalho;  

O Scrum Master encoraja o Time Scrum a melhorar, dentro do processo da 

metodologia, o processo de desenvolvimento e as práticas para fazê-lo mais efetivo e 

agradável para o próximo sprint. Durante cada Retrospectiva do sprint, o time Scrum planeja 

formas de aumentar a qualidade do produto, adaptando a definição de “Pronto” quando 

apropriado.  

O backlog do produto é uma lista ordenada de tudo que deve ser necessário no 

produto, e é uma origem única dos requisitos para qualquer mudança a ser feita no produto. O 

Product Owner é responsável pelo backlog do produto, incluindo seu conteúdo, 

disponibilidade e ordenação.  

O processo Scrum,  

Figura 6, define qual trabalho a equipe de desenvolvimento realizará para converter os 

itens do backlog do produto em um incremento “Pronto”. O backlog do produto torna visível 

todo o trabalho que a equipe de desenvolvimento identifica como necessário para atingir o 

objetivo do sprint.  
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Figura 6 - O Processo Scrum (WIKIPEDIA, 2013) 

 

Extreme Programming (XP) 

O modelo de desenvolvimento Extreme Programming é um processo de 

desenvolvimento ágil. Os processos ágeis são aplicados com maior relevância em projetos 

curtos ou com equipes de trabalho co-localizadas. Eles apresentam uma visão parecida sobre 

as devidas práticas necessárias no desenvolvimento de um sistema e a obtenção da qualidade, 

tais como a preocupação com os requisitos (funcionais e não funcionais), o desenvolvimento 

iterativo e o envolvimento dos clientes no projeto. O Extreme Programming foca no 

desenvolvimento rápido do sistema de software e procura garantir a satisfação do contratante, 

além de ainda favorecer o cumprimento das estimativas. As práticas, valores e regras desse 

método proporcionam um ambiente agradável de desenvolvimento de sistemas. Os princípios 

chaves e as práticas que compõem essa metodologia, não possuem nada de novo, quando 

analisadas individualmente. Nesse método, essas típicas práticas das metodologias ágeis 

foram reunidas e alinhadas de tal forma que se criasse uma independência entre elas e, assim, 

surgiu uma nova metodologia de desenvolvimento de software. 

Os quatro princípios chaves dessa metodologia, os papéis e as responsabilidades e as 

principais práticas estão listados a seguir: 
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 Comunicação: Muitos problemas que ocorrem no decorrer do desenvolvimento 

do sistema de software podem ser relacionados como falhas de comunicação 

entre a equipe de desenvolvimento e o contratante ou entre a própria equipe de 

desenvolvimento. Um indivíduo pode deixar de comunicar um fato importante 

à outra pessoa, um desenvolvedor pode deixar de levantar uma questão 

importante à equipe ou ao próprio cliente. O Extreme Programming mantém o 

fluxo de comunicação através da utilização de algumas práticas que não podem 

ser desenvolvidas sem comunicação. Alguns exemplos são: programação em 

pares, testes de unidade e estimativa de esforço de cada ação; 

 Simplicidade: Deve-se sempre selecionar a alternativa mais simples que tem 

uma probabilidade de funcionar. O Extreme Programing baseia-se no fato de 

que é menos custoso fazer algo mais simples e alterá-lo conforme as 

necessidades que surgirem do que tentar prever as possíveis alterações futuras, 

introduzindo uma complexidade que pode não ser necessária no futuro; 

 Feedback: Todos os problemas devem ser evidenciados o quanto antes para 

que possa ser corrigido o mais cedo possível. Para que possa ser incorporada de 

forma rápida ao sistema de software que está sendo construído, todas as 

necessidades são descobertas o quanto antes; 

 Coragem: Para apontar um problema no sistema de software é preciso coragem, 

para simplificar um código que já foi testado e aprovado, para solicitar ajuda 

quando for necessário, para comunicar ao cliente possíveis alterações nos 

prazos estimados para entrega de versões e também para realizar alterações no 

processo de desenvolvimento do sistema. 

As doze práticas do Extreme Programming estão listadas a seguir: 

 Padrão na codificação: Os desenvolvedores devem escrever todo o código fonte 

alinhando às regras que enfatizam a comunicação durante a codificação. Esse 

padrão é definido antes de iniciar o projeto e deve ser seguido por toda a equipe 

de desenvolvimento; 

 Semanas de quarenta horas: O Extreme Programming possui uma regra, para 

cada elemento da equipe, que limita em quarenta horas o tempo total que deve-

se trabalhar em uma semana; 
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 Cliente no mesmo local da equipe: Um usuário que responda pelo cliente deve 

integrar-se a equipe de desenvolvedores do sistema, disponível 

preferencialmente em tempo integral para responder as possíveis dúvidas dos 

elementos do projeto; 

 Integração contínua: São geradas versões internas e o sistema é integrado 

quantas vezes ao dia for preciso, após uma estória ser finalizada; 

 Propriedade coletiva: Os desenvolvedores da equipe possuem a permissão de 

alterar parte do código fonte em qualquer lugar do sistema e a qualquer 

momento; 

 Programação em pares: Dois desenvolvedores codificam o sistema em um 

mesmo computador. Geralmente, um é responsável por codificar enquanto o 

outro fica responsável por procurar erros; 

 Jogo de planejamento: Os desenvolvedores do sistema e o cliente entram em 

comum acordo para definirem o esforço necessário para implementar as 

estórias e a duração das iterações. Sendo que o cliente decide o escopo que será 

executado na iteração; 

 Incrementos curtos: Um incremento funcional e simples qualquer é gerado 

rapidamente com duração máxima de dois meses. Isso é feito para ter um 

retorno por parte do cliente em tempo hábil e poder incorporar correções e 

mudanças do sistema que está sendo desenvolvido; 

 Metáfora: Nessa prática é elabora uma descrição que permite todos os 

envolvidos no projeto explicarem como o sistema funciona. A prática da 

metáfora é de grande ajuda para os envolvidos compreenderem os elementos 

básicos do sistema bem como os seus relacionamentos, gerando um 

vocabulário comum para os envolvidos. Ela também sugere uma estrutura de 

como o problema e a solução podem ser vislumbrados do sistema que está 

sendo criado; 

 Projeto simples: Essa prática solicita que o sistema deve ser projetado da forma 

mais simples possível, respeitando as necessidades atuais do projeto. As 

complexidades irrelevantes devem ser removidas quando descobertas; 

 Testes: Os testes funcionais são escritos pelo cliente, enquanto que os testes de 

unidade são escritos pela equipe do projeto e executados continuamente; 
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 Reestruturação: Consiste na melhoria contínua do sistema. São realizadas 

atividades como remoção de códigos fontes duplicados, melhorias na 

comunicação, simplificações no processo, etc. 

 

 
 

Figura 7 - Melhores Praticas  de XP (FERNANDES, 2011) 

 

Six Sigma (Seis Sigma - SS) 

O Seis Sigma (SS) foi desenvolvido pela Motorola, na década de oitenta, com o 

objetivo de reduzir a taxa de falhas em seus produtos e melhorar a eficiência de seus 

processos  de manufatura. 

O SS é dividido em duas metodologias de desenvolvimento. São estruturadas e 

objetivam o aperfeiçoamento dos processos de desenvolvimento através da busca da 

qualidade contínua. São elas: DMAIC e DMADV: 
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 DMAIC é usado para projetos focados em melhorar processos de negócios já 

existentes; 

 DMADV é usado para projetos focados em criar novos desenhos de produtos e 

processos. 

Estas metodologias foram inspiradas pelo Plan-Do-Check-Act (PDCA) de W. Edwards 

Deming / Ciclo de Shewhart, conceito de controle de qualidade moderno, pós-guerra, e são 

divididas em cinco fases de desenvolvimento. 

Para o desenvolvimento de software/sistemas a metodologia DMADV, também 

conhecida como DFSS, Design For Six Sigma, é a mais apropriada. 

Sigma é a unidade estatística usada para medir capacidade de um processo funcionar 

sem falhas. Um produto ou serviço com nível Seis Sigma é 99,9997 % perfeito. 

A tabela abaixo relaciona nível Sigma com Defeitos ou Não Conformidades. 

Tabela 1 - Six Sigma (Adaptado de WIKIPEDIA) 

Rendimento Nível Sigma Defeitos Por Milhão de 

Oportunidades 

69,10% 2 Sigma 308.537 

93,30% 3 Sigma 66.807 

99,38% 4 Sigma 6.210 

99,997% 5 Sigma 233 

99,997% 6 Sigma 3,4 

 

O Seis Sigma, como metodologia de desenvolvimento, pode trazer resultados muito 

interessantes na melhoria dos processos de desenvolvimento de software. O uso do Seis 

Sigma nos processos de qualidade e aplicação de recursos garante que os indicadores de 

eficiência e eficácia sejam atingidos e continuem a evoluir através da melhoria contínua. 

Eficiência está relacionada com aspectos internos à atividade de TI e a adequada utilização 

dos recursos, enquanto que a eficácia confronta os resultados das aplicações de TI com 

os resultados no negócio da empresa e os possíveis impactos na sua operação e estrutura 

(LAURINDO, 1995 e MAGGIOLINI, 1981). 

As boas práticas para a implantação e/ou utilização do Seis Sigma são: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
http://pt.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=DFSS&action=edit&redlink=1
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 Comprometimento dos sponsors com a metodologia; 

 Possuir ou formar recursos com habilidades de gerenciamento de projetos; 

 Definir critérios para a escolha e priorização dos projetos; 

 Revisões da documentação; 

 Foco no cliente; 

As principais dificuldades na implementação do Seis Sigma são: 

 A resistência inicial e disponibilidade de funcionários para a realização de 

treinamentos e estudos,  pois a metodologia é uma mudança de cultura dentro 

da empresa; 

 A complexidade das operações realizadas; 

 Os treinamentos internos, já que para o Seis Sigma é muito mais complexos do 

que para a maioria dos outros programas de qualidade; 

 A operação das ferramentas e softwares de qualidade e de apoio; 

 Não ter a informação - dados históricos - para definir os indicadores Sigma; 

Empresas que utilizam a metodologia costumam ter como resultado a médio prazo: 

 Diminuição dos custos organizacionais; 

 Aumento significativo da qualidade e produtividade de produtos e serviços; 

 Acréscimo e retenção de clientes; 

 Eliminação de atividades que não agregam valor; 

 Mudança cultural benéfica. 

A metodologia de implementação do Seis Sigma, tanto o DMAIC como o DMADV 

enfatiza as seguintes características: centralização no cliente, através da identificação clara 

das suas necessidades. Foco nos processos em que os mesmos são planejados para realizar as 

estratégias da organização. Direcionamento por dados e fatos, onde o subjetivismo e o 

“achismo” são evitados ao máximo (HAHN, 2002). 

As fases da metodologia estão divididas em define, measure, analyse, design e verify, 

onde: 

 Definir (Define Goals): Nesta fase ocorre a definição do escopo do projeto, são 

levantados os riscos e os critérios para utilizar o gerenciamento de mudanças. 
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 Medir (Measure and Identify): Aqui é feito o levantamento das necessidades do 

cliente e elas são convertidas em requerimentos para o desenvolvimento. Nesta 

fase também são definidos são os CTQ‘s (Critical to Quality), ou seja, os 

critérios de qualidade para aceitação do cliente. 

 Analisar (Analyze): Nesta fase é feito o design da aplicação e os artefatos de 

entrada e saída são estabelecidos. 

 Projetar (Design Details): Nesta fase é desenvolvido o design detalhado e o 

plano de controle/teste e preparado o plano piloto  

 Verificar (Verify the Design): Os testes do design são realizados, o plano piloto 

é finalizado, a aplicação é liberada para utilização em escala normal e a entrega 

é concluída para o cliente. 

Durante o desenvolvimento de software, muitas vezes não é possível mensurar 

quantitativamente o comportamento em todos os processos do ciclo de desenvolvimento. Por 

este motivo, a aplicação do Seis Sigma é mais indicado em determinadas fases, ou para 

solucionar algum desvio isolado e não durante todo o processo. Outro fator determinante para 

esta conclusão é que o custo é muito elevado para aplicar a metodologia em todas as fases. 

Além disso, nem todas anomalias são falhas e nem todas falhas são causadas pela 

aplicação; em muitos casos, a falta reside em outro sistema ou na infraestrutura, no sistema 

operacional, na interface (BIEHL, 2004). 

RUP (Rational Unified Process)  

O RUP (Rational Unified Process) é uma metodologia de desenvolvimento de software 

criada pela Rational Software que posteriormente foi adquirida pela IBM.  

O conceito do RUP foi criada com a intenção de ser uma metodologia robusta, 

customizável e adaptável e que permita que os desenvolvedores trabalhem orientados por um 

processo padronizado de desenvolvimento e assim maximizar a produtividade da equipe. Sua 

abordagem é orientada a objetos e utiliza a notação UML (Unified Modeling Language) para 

documentar os processos em ação. 

Concorre diretamente de outras metodologias de mercado como: "cleanroom" 

(considerado pesado) e os métodos ágeis (leves) como a Programação Extrema (XP-Extreme 

Programming), Scrum, FDD e outros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cleanroom
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_%C3%A1gil_de_software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa%C3%A7%C3%A3o_Extrema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Scrum
http://pt.wikipedia.org/wiki/FDD
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O RUP é uma metodologia de desenvolvimento que possui uma estrutura formal e bem 

definida, com a proposta de criar padrões de excelência no desenvolvimento de software. É 

uma ferramenta que tem como objetivo aprimorar a produtividade, suportar desenvolvimento 

colaborativo, mitigar riscos através de processos iterativos e garantir a documentação de todos 

os processos que estão sendo desenvolvidos.  

O principal artefato utilizado no RUP é o Use Case (Caso de Uso), que estabelece os 

requisitos de negócio e é o documento de referência durante todo o ciclo de desenvolvimento. 

Esta metodologia define seis best practices. São elas: 

 Desenvolver Iterativamente; 

 Gerenciar Requerimentos; 

 Utilizar Arquitetura baseada em Componentes; 

 Modelar Visualmente; 

 Verificação Contínua de Qualidade; 

 Controle de Mudanças. 

Estas definições são encapsuladas dentro de quatro fases, previstas na metodologia.  

São elas:  

 Iniciação: definição do escopo e requisitos essenciais do projeto; 

 Elaboração: elaboração básica do software, sob o ponto de vista da arquitetura; 

 Construção: desenvolvimento ou codificação; 

 Transição: ajustes, implantação e repasse da propriedade do sistema. 

A metodologia tenta diminuir os riscos do desenvolvimento e efetivamente ganhar em 

eficiência, através de seis práticas básicas, conhecidas por best practices, a serem executadas 

durante todo o processo de desenvolvimento. 

Desenvolver iterativamente significa desenvolver em ciclos. Cada ciclo contém um 

objetivo que deve ser alcançado (lançamento de um pre-release ou beta, correção de um bug, 

etc). 

Esta prática acaba dando ao RUP uma série de vantagens, como a possibilidade de 

identificar/modificar requerimentos com mais facilidade; integração progressiva (quase 

contínua) de elementos ao software, ocasionando uma melhora no descobrimento e 
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endereçamento de riscos; desenvolvimento iterativo provê aos gerentes maneiras de fazer 

mudanças táticas aos produtos, etc. 

O processo da metodologia que envolve o desenvolvimento iterativo, quer garantir que 

em cada fase de desenvolvimento os requisitos/funcionalidades sejam testados e evoluídos até 

que se atinja todos os indicadores (qualidade, negócio, funcionalidade, etc) definidos para 

cada componente. 

Isto permite que modificações nos requerimentos, tão comuns no desenvolvimento de 

sistemas, sejam conduzidas com mais facilidade e controle. Além do mais, permite maior 

controle sobre o risco e resulta em estimativas mais precisas, pois issues críticas são 

identificadas precocemente. 

Gerenciamento de requerimentos provê uma maneira prática de produzir, organizar, 

comunicar e organizar os requerimentos de um projeto. Adicionalmente, os casos de uso e 

cenários descritos nos processos são uma excelente forma de capturar e assegurar requisitos. 

O gerenciamento de recursos acarreta um melhor controle sobre projetos complexos, além de 

maior qualidade e redução de custos.  

A metodologia RUP descreve a maneira apropriada para documentar e gerir 

funcionalidades, requisitos de negócio, restrições do projeto e do sistema. Isto é fundamental 

e aumenta exponencialmente conforme a complexidade dos projetos, pois o gerenciamento de 

recurso adequado, vai assegurar o controle sobre custos, qualidade e cronograma. 

Como esta metodologia tem como base os casos de uso (use cases) e cenários, estes 

artefatos devem ter um rigor maior na sua concepção e documentação, pois eles se mostram 

muito eficientes na captura e validação de requisitos funcionais. O use case é o modelo das 

funções especificadas para o sistema e seu ambiente, tornando-se um artefato/documento base 

para o desenvolvimento de outras atividades, como: análise, design e testes. 

Por ter estas características, este artefato (use case) pode ser considerado o documento 

que formaliza o contrato entre cliente e desenvolvedores. 

Foca o desenvolvimento na modularização, através do uso de componentes, de modo a 

criar um sistema flexível, adaptável, intuitivamente entendível e reutilizável. O RUP entende 

componentes como módulos não triviais e/ou subsistemas com uma função clara e específica. 

Entre os benefícios podemos citar a facilidade para identificar, isolar, manipular e 
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desenvolver componentes é maior do que para um sistema inteiro; componentes podem ser 

desenvolvidos com a reutilização em mente, etc. 

Este formato de desenvolvimento vai simplificar a modelagem do sistema, tópico que 

vai ser tratado a seguir. 

A modelagem visual permite melhor entender não só a concepção e a complexidade do 

sistema, mas também “dimensionar” (no sentido de qual a forma do sistema), além de facilitar 

a identificação e solução de problemas. 

A modelagem visual utilizada no RUP segue as notações da UML (Unified Modeling 

Language), que tornou-se um padrão de mercado. Nesta formato de modelagem, o analista de 

software consegue estabelecer um canal de comunicação mais eficiente com o analista de 

negócio, pois o sistema é representado graficamente, abstraindo-se toda a informação de 

codificação e simplificando o entendimento para o usuário que comumente possui um perfil 

menos técnico. 

O RUP não toma a qualidade como responsabilidade de apenas uma pessoa ou grupo, 

mas como uma responsabilidade de todos os integrantes do projeto. 

A garantia de qualidade no desenvolvimento de software é um ponto comum de falha 

nestes tipos de projetos. Por isto o RUP trata os requisitos de qualidade durante todos os 

processos do ciclo de desenvolvimento e assume que a responsabilidade por atingir os 

patamares mínimos de qualidade está dividida com todos os envolvidos no projeto. Isto vai 

ser medido nos testes que obrigatoriamente devem ser realizados ao longo de quatro 

dimensões: confiabilidade, funcionalidade, desempenho de aplicação e o desempenho do 

sistema. 

A qualidade é focada especialmente em duas áreas: 

 Qualidade de produto: a qualidade do produto sendo desenvolvido (software ou 

sistema) e todos as partes envolvidas (componentes, subsistemas, arquitetura, 

etc); 

 Qualidade de processo: a qualidade dos processos dentro do projeto de 

desenvolvimento. 
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Como resultado de um processo de desenvolvimento iterativo, muitas são as mudanças 

ocorridas no decorrer do projeto. Controlar as mudanças durante todo o projeto é prática 

fundamental para manter a qualidade do projeto. 

É sabido que mudanças são inevitáveis do processo de desenvolvimento de software.  

O processo de desenvolvimento iterativo já prevê a necessidade de mudanças e o fato da 

arquitetura ser componentizada, facilita o controle e a avaliação das change requests. Todas 

as alterações devem ser documentadas com o motivo que originou o pedido e qual o impacto 

no projeto que o pedido vai gerar.   

O processo de desenvolvimento é dividido em duas dimensões ou ao longo de dois 

eixos: 

 No eixo horizontal são apresentados os processos dinâmicos na linha do tempo.  

Eles são divididos em: tempo dos ciclos, fases, iterações e milestones; 

 No eixo vertical são apresentados os processos estáticos, ou seja, como serão 

realizadas as tarefas em forma de atividades, artefatos, desenvolvedores e 

workflows. 

A figura 8 representa a ênfase que cada disciplina tem em uma determinada fase ou no 

ciclo de vida do projeto. 

Estas fases são concluídas tão logo um milestone é alcançado. Um milestone define 

uma etapa, na fase, na qual decisões críticas são feitas ou objetivos são alcançados.  
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Figura 8 - Fases RUP (MEDEIROS, F.; NOGUEIRA, M., 2005) 

 

Concepção inicial do sistema, onde é feita uma discussão sobre o problema, definição 

do escopo do projeto, estimativa de recursos necessários para a execução do projeto, etc. É 

nesta fase que é apresentado o plano de projeto, caso de uso inicial e o glossário do projeto, 

entre outros. 

É a concepção inicial do sistema.  Nesta fase o business case é gerado e o escopo do 

projeto é definido, os requisitos essenciais do sistema são transformados em casos de uso. O 

business case deve conter as informações iniciais sobre os critérios de aceitação, 

levantamento do esforço (visão clear choice), avaliação dos riscos (risk assesment) e 

principalmente a proposta de datas e entregas, definindo os entregáveis e seus marcos. 

O propósito desta fase é analisar o domínio do problema, desenvolver o plano de 

projeto, estabelecer a fundação arquitetural e eliminar os elementos de alto risco. Os 

elementos de risco a serem analisados, nesta fase, são os riscos de requerimentos, 

tecnológicos (referentes a capacidade das ferramentas disponíveis), de habilidades (dos 

integrantes do projeto) e políticos. 

Esta fase é a mais crítica de todas, pois ao final desta fase a engenharia é considerada 

completa e os custos para modificação do sistema aumentam a medida que o projeto avança. 
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Do ponto de vista administrativo, é ao final desta fase que um projeto deixa de ser uma 

operação de baixo risco e baixo custo para se tornar uma operação de alto risco e alto custo. 

Esta fase busca definir uma baseline para a arquitetura do sistema, pois a partir desta 

definição, os esforços para a construção serão requeridos. Portanto, é na elaboração que os 

levantamentos e documentos de casos de uso devem ser revistos e complementados se 

necessário, que se assegure que a arquitetura proposta esteja adequada aos requisitos de 

negócio e que os  riscos estejam devidamente tratados.  

A passagem entre as fases de elaboração e construção é considerada uma operação que 

eleva a classificação do risco de baixo para elevado, pois tudo que foi analisado, agora deve 

ser praticado (desenvolvido). 

Esta fase compreende a etapa de modelagem e a etapa de desenvolvimento em si, 

aquela em que o sistema é efetivamente programado. A fase de modelagem deve utilizar 

alguma notação definida pela UML. 

Esta fase é a própria modelagem e codificação do sistema, onde a metodologia prevê 

testes unitários e integrados, além do controle de recursos, qualidade do desenvolvimento, 

suplementação técnica da documentação e controle rígido do cronograma. Como o RUP está 

baseado no modelo espiral, ou seja iterativo e incremental, nesta fase é comum encontrar 

issues de arquitetura ou codificação que podem exigir algum tipo de mudança (esforço, risco, 

prazo) e por este motivo é fundamental seguir a recomendação da best practice, controle de 

mudança. 

A partir desta fase, o sistema já está pronto, começa a implantação do sistema para o 

usuário (ou a comunidade de usuários do mesmo). Deve ser utilizado o lançamento de versões 

beta ou piloto, operação paralela com o sistema legado, treinamento dos usuários e 

mantenedores do sistema, então, o sistema está pronto no que diz respeito funcionalidades e 

integração. 

Então, inicia-se o piloto ou versões beta, para o usuário final avaliar sob a ótica 

negocial se a aplicação atende ao que foi especificado. Nesta fase a metodologia prevê os 

ajustes e correções de bugs que o usuário pode encontrar.  

Os documentos/manuais para a operação serão validados e os requisitos de qualidade 

serão avaliados para a entrega final.  
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O RUP prova ser um processo de desenvolvimento robusto e bem definido, embora 

bastante complexo/trabalhoso para projetos de software de pequeno porte, ele pode ser bem 

aproveitado para projetos onde é preciso manter registro constante do fluxo do projeto, e 

adaptar as mudanças solicitadas pelos stakeholders. 

Comparações dos métodos abordados 

Métodos adaptativos buscam a adaptação rápida a mudanças da realidade, quando uma 

necessidade de um projeto muda, uma equipe adaptativa mudará também e terá dificuldade 

em descrever o que irá acontecer no futuro. Uma equipe adaptativa pode relatar quais tarefas 

se iniciarão na próxima semana, mas quando questionados acerca de uma implantação que 

ocorrerá daqui a seis meses, eles não terão capacidade de responder detalhadamente, por se 

tratar de um evento muito distante. 

Métodos preditivos, em contraste, colocam o planejamento do futuro em detalhe. Uma 

equipe preditiva pode reportar exatamente quais aspectos e tarefas estão planejados para toda 

a linha do processo de desenvolvimento. Elas porém tem dificuldades de mudar de direção. O 

plano é tipicamente otimizado para o objetivo original e mudanças de direção podem causar a 

perda de todo o trabalho e determinar que seja feito tudo novamente. Equipes preditivas 

freqüentemente instituem um comitê de controle de mudança para assegurar que somente as 

mudanças mais importantes sejam consideradas. 

  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%AA_de_controle_de_mudan%C3%A7a&action=edit&redlink=1
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5. PMO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

 Considerando os principais fatores que geram falhas no desenvolvimento e como cada 

PMO atua, consideramos que um PMO (Escritório de Suporte a Projetos) é o modelo mais 

adequado para o caso em análise. 

Empresas de desenvolvimento de softwares usualmente possuírem ou estarem 

familiarizadas com ferramentas de gestão de projetos o escritório de projeto não necessitaria 

iniciar um processo de conscientização da necessidade de se monitorar e controlar o projeto, 

mas sim, buscar melhores soluções para as ferramentas utilizadas e principalmente ter o 

objetivo de evitar falhas que gerem retrabalho para a empresa. 

O retrabalho, como citado anteriormente, é um dos principais causadores de backlog 

em empresas de TI, não é possível eliminar o retrabalho, porém pode-se reduzir o mesmo a 

níveis aceitáveis, reduzindo também a necessidade de buscar mais mão de obra ou mesmo de 

terceirizar parte do processo devido ao excesso de trabalho existente na equipe. 

 

6. VISUALIZAÇÃO PRÁTICA DE PROBLEMAS REAIS 

 

       Com o intuito de auxiliar a definição da metodologia a ser escolhida pela empresa, 

com relação as suas características e os problemas mais comumente encontrados, com base 

nas metodologias estudadas e no conhecimento dos membros da equipe, foi elaborada uma 

matriz de avaliação, a qual está sendo demonstrada abaixo:  

 

Tabela 2 – Tabela de Suporte à definição do PMO 

  
Rup Scrum XP Six Sigma Assinalar 

Característica 

Maturidade da Equipe 2 1 3 4   

Porte da Empresa 3 1 2 4 
 Complexidade do Projeto 3 2 1 4 
 

Problema 

Produtividade 2 4 3 1   

Confiabilidade 2 3 1 4   

Manutenibilidade 2 3 4 1   

Comunicação 2 4 3 1   

Retorno de Informações 4 3 1 2 
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Sincronização 2 4 3 1   

Resultado 
Somatória     

 Sugestão 
   

 

       A matriz foi construída e pontuada levando-se em consideração características de cada 

uma das metodologias estudadas que são: RUP, Scrum, XP e Seis Sigma. Com isso foi criado 

um ranking comparativo das metodologias, de acordo com a intensidade que as características 

e problemas ocorrem e podem ser tratados em cada uma delas.  

       Para sua utilização, deve-se marcar na coluna “assinalar” quais são as principais 

deficiências e características mapeadas na empresa e, então, ao final deve-se escolher a 

metodologia com “valor de sugestão” maior. Neste momento, tem-se definida a metodologia 

mais indicada a ser implantada. Em casos de empate, deve-se identificar, nos itens 

assinalados, qual a característica ou problema mais impactante para o projeto para definir a 

metodologia mais indicada para este caso. 

 Esta matriz prevê a análise combinatória de até 512 casos distintos e únicos de empresas, 

comparando as quatro metodologias presentes no trabalho, os seis problemas e três 

características levantadas na matriz de avaliação de características e problemas. 

 Este é um exemplo prático de uma empresa de médio porte, que tem mais de um 

projeto sendo desenvolvido paralelamente e, ainda, múltiplas equipes com nível de 

maturidade média e alta. Neste ponto, é descrito como se deve analisar a metodologia a ser 

aplicada, bem como qual o tipo de PMO para ela. 

Características do software a ser desenvolvido: 

 Médio porte; 

 Prazo de oito meses; 

 Equipe com nível de maturidade média (maioria desenvolvedores plenos); 

 Cliente com dúvidas referentes a pontos do escopo – escopo aberto; 

 Cliente irá acompanhar regularmente o desenvolvimento do software; 

 Garantia/inspeção da qualidade realizada pelo cliente; 
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 Foco no desenvolvimento do produto final ao invés de burocracias documentais 

durante o processo; 

Conforme os principais problemas conhecidos no desenvolvimento de software da 

empresa: 

 Falhas de comunicação; 

 Confiabilidade; 

 Manutenibilidade do software; 

 Produtividade; 

 Sincronização; 

 Retorno de informação. 

 

Tabela 3 – Tabela Exemplo 1 

  
Rup Scrum XP Six Sigma Assinalar 

Característica 

Maturidade da Equipe 2 1 3 4   

Porte da Empresa 3 1 2 4   

Complexidade do Projeto 3 2 1 4   

Problema 

Produtividade 2 4 3 1 X 

Confiabilidade 2 3 1 4 X 

Manutenibilidade 2 3 4 1 X 

Comunicação 2 4 3 1 X 

Retorno de Informações 4 3 1 2 X 

Sincronização 2 4 3 1 X 

Resultado 
Somatória 14 21 15 10 

 Sugestão Sugestão: Scrum 
 

 

Observando-se todas estas características do software descritas acima, podemos sugerir 

que a metodologia Scrum, seria a mais recomendada pela complexidade média, equipe de 

maturidade média e também pelo fato de que o cliente ainda não tem o escopo completamente 

definido. Esta metodologia é a mais indicada para este tipo de ambiente, pois a direção do 

projeto pode ser alterada durante o andamento do mesmo, sem causar grandes impactos ao 

produto final, devido ao período curto de iterações e de divisão do problema em pequenos 

pacotes de trabalho. Em caso de retrabalho, há a facilidade de se aplicar esforço extra, pois 
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existe sempre pequenas entregas ao final de cada Sprint realizado nesta metodologia, 

facilitando o retrabalho de acordo com as novas solicitações do escopo. Sobre escritórios de 

projetos, para trabalharmos de uma maneira mais eficaz, na implantação desta metodologia 

sugere-se a implantação da tipologia de escritório de projeto do tipo Suporte ao projeto. 

Outro exemplo prático de uma empresa de médio porte, que foi contratada para 

executar um projeto neste momento, ou seja, somente este projeto dentro da empresa, a 

equipe é composta por desenvolvedores júnior, pleno e sênior. Deve-se analisar este caso e 

sugerir uma metodologia e um PMO para ela. 

Características do software a ser desenvolvido: 

 Grande porte; 

 Prazo: 30 meses; 

 Equipe de maturidade média (maioria são desenvolvedores plenos); 

 Cliente com escopo muito bem definido; 

 Cliente irá acompanhar o projeto esporadicamente; 

 Cliente deseja analisar gráficos e documentos de status, bem como outros documentos 

de desenvolvimento. 

Principal problema desta empresa: 

 Retorno de informações. 

Tabela 4 – Tabela Exemplo 2 

  
Rup Scrum XP Six Sigma Assinalar 

Característica 

Maturidade da Equipe 2 1 3 4   

Porte da Empresa 3 1 2 4  X 

Complexidade do Projeto 3 2 1 4  X 

Problema 

Produtividade 2 4 3 1  

Confiabilidade 2 3 1 4  

Manutenibilidade 2 3 4 1  

Comunicação 2 4 3 1  

Retorno de Informações 4 3 1 2 X 

Sincronização 2 4 3 1  

Resultado 
Somatória 10 6 4 10 

 Sugestão EMPATE 
 



49 

 

  

 Segundo descrição do software para este caso, seria extremamente recomendada uma 

metodologia tradicional, no caso o RUP, pois é uma metodologia formal no quesito 

documentação, com relação à duração de 30 meses, também, pois esta é aplicada para projetos 

longos e o escopo bem fechado, pode-se aplicar um tempo razoável durante a fase de 

planejamento do projeto completo e não haverá espaço para retrabalho deste planejamento, 

fazendo com que o trabalho seja conduzido de uma maneira muito mais estruturada, 

sequencial e, ainda, previsível. Outro fator que soma para a escolha desta metodologia é a 

preocupação com a parte documental do projeto, pois esta foca muito nesse quesito. Sobre o 

PMO para implantação desta metodologia nesta estrutura organizacional, sugere-se que seja 

implantado o PMO de Suporte a projetos, com efeito de coordenação sobre a equipe 

operacional. 
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7. CONCLUSÃO 

 Baseado no estudo realizado e buscando o formato mais apropriado para a utilização 

de um Escritório de Projetos (PMO’s) como elemento de potencialização de resultado em 

projetos de desenvolvimento de software e com o foco na padronização do formato de 

trabalho, o tipo de PMO recomendado pelo estudo é o Escritório de Suporte a Projetos. 

Esta recomendação baseou-se no fato que a grande maioria das empresas de TI já 

praticam uma metodologia em seu ciclo de desenvolvimento e que os benefícios da sua 

utilização são inegáveis dentro deste mercado.  

O que existe é uma carência no acompanhamento, suporte e avaliação dos artefatos 

gerados durante a aplicação da metodologia. Ou seja, o PMO vai trabalhar como orientador 

dos times de desenvolvimento, garantindo a homogeneidade dos processos e, se necessário, 

alterar o tipo da metodologia utilizada, usando como referência uma matriz de apoio a 

decisão, por exemplo: a descrita no capítulo de metodologia deste estudo. Não existe uma 

metodologia mais adequada, pois existem muitas características que devem ser avaliadas, 

baseadas na natureza do projeto e da empresa. 

Além disto, o PMO deve avaliar a necessidade de treinamento dos desenvolvedores, 

manter atualizado o banco de dados com as informações de projetos, difundir as boas práticas 

e divulgar os resultados dentro da corporação. 

Com a utilização da metodologia mais adequada ao projeto e empresa, somado ao 

suporte que um Escritório de Projetos fornecerá, o fator de sucesso dos projetos devem 

aumentar exponencialmente. 
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8. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 O sucesso no desenvolvimento de softwares buscado pelas empresas de tecnologia de 

informação pode ser potencializado quando aplicada metodologia adequada, conforme matriz 

de apoio de decisão apresentada nesse trabalho. Papel fundamental para obtenção de melhores 

resultados durante o desenvolvimento é a participação do PMO, que atuara como facilitador 

para implementação do melhor método. Sendo assim, cabe ao escritório de projetos: 

  

 Garantir que a metodologia definida será aplicada pelo time de desenvolvimento; 

 Definir papéis e responsabilidades de acordo com as habilidades compatíveis; 

 Priorizar projetos e definir metas tendo como base principal os objetivos estratégicos 

da empresa; 

 Padronizar os processos para as atividades de rotina e promover a melhoria contínua 

dos processos de desenvolvimento de software; 

 Disseminar os resultados e lições aprendidas para o time de projeto e demais setores 

da empresa. Eles são a base de conhecimento de projetos; 

 Buscar aumentar o nível de maturidade organizacional para atingir resultados de 

projeto mais previsíveis. 

 

 Como sugestão para desdobramento futuro aponta-se as seguintes possibilidades: 

 

 Avaliar um caso real de desenvolvimento de software usando a matriz de decisão aqui 

apresentada versus o uso de outro método pré estabelecido; 

 Definir como medir o desempenho do PMO que usam a matriz de decisão proposta 

nesse projeto; 

 Posicionar o PMO, hierarquicamente em diferentes níveis na organização como 

escritório autônomo ou centro de excelência; 

 Refinar e reavaliar a matriz de avaliação os pesos atribuídos para cada célula na 

prática; 

 Avaliar o percentual de acertos da matriz de decisão de modo a refinar os resultados. 
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10. APÊNDICES 

APÊNDICE A 

FATORES DE QUALIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE  

Paulo Eduardo Sampaio da Silva(ISAE/ FGV) zioncwb@uol.com.br  

 

Professora Orientadora: Denise Margareth O. Basgal 

 

A busca pela qualidade no ciclo de criação de software deixou de ser apenas um 

requisito no processo de desenvolvimento e passou a ser um elemento vital, cuja a 

importância ultrapassa a barreira de um simples produto. 

A cada dia nos tornamos mais dependentes de sistemas informatizados e muitas vezes 

chegamos a não perceber que por trás de um determinado serviço vital, existe um software 

controlando as ações. Sistemas de  controle de tráfego, de armazenamento de dados, 

financeiros, etc. são exemplos de sistemas de informática que ao falharem, podem causar 

riscos materiais e de vida às pessoas. 

Um dos grandes motivadores para a criação de novas metodologias, processos e 

certificações é a busca contínua pela qualidade máxima do software. Metodologias como Six 

Sigma, RUP (Rational Unified Process), Métodos Ágeis (Scrum, XP), possuem fases ou 

iterações que tratam especificamente a qualidade no processo de desenvolvimento. 

É sabido que a qualidade está presente em todo o ciclo de criação de um sistema 

informatizado ou software. Para evitar a comparação entre metodologias, optou-se neste 

estudo por simplificar o processo de desenvolvimento e dividi-lo em quatro fases principais. 

São elas: Planejamento, Desenvolvimento, Avaliação e Entrega. Porém são nas fases de 

Planejamento e Avaliação que o fator de qualidade ou a aplicação de processos de qualidade 

mais rigorosos, podem fazer toda a diferença para que os indicadores ou KPI’s (Indicadores 

de Performance) de qualidade sejam atingidos ou superados. 

Planejamento: Fase em que o sponsor (patrocinador) e o time de desenvolvimento 

devem esclarecer todas as dúvidas sobre o escopo do projeto, ou seja, é a fase em que serão 

definidos os requisitos funcionais do projeto. Após esta definição, porém não menos 

importante, os principais riscos devem ser levantados e a equipe de desenvolvimento pode ser 

instituída ou reforçada. Além disto um cronograma mais realista pode ser definido e o artefato 

inicial ou documento de entrada deve ser construído. O detalhamento deste documento é 

fundamental para garantir a qualidade da codificação (Desenvolvimento) e a qualidade do 

plano de testes  (Avaliação). 

Avaliação: Com base no documento gerado na fase de planejamento, o analista de 

testes, responsável pela criação dos testes terá condições de criar situações que garantam que 
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todos os pontos de integração sistêmica, acessibilidade/apresentação, performance e requisitos 

de negócios estejam contemplados no plano testes. Podemos considerar um bom plano de 

testes, se o mesmo conter os tipos de testes conforme abaixo: 

 Caminho Feliz: testes simples que validam a integração e o resultado final, ou 

seja, se todas as ações previstas foram atingidas pelo software ou sistema; 

 Regressivos: testes que verificam se as funcionalidade pré-existentes não 

foram alteradas ou se algum comportamento não está seguindo as 

especificações; 

 Funcionalidades Críticas: testes que contemplem todas as funcionalidades 

críticas, ou seja, funcionalidades que possam trazer algum risco ao negócio ou 

que tenham dependência de fatores externos. As funcionalidades críticas 

devem ser definidas pelos técnicos em conjunto com os analistas de negócios; 

 Teste de Stress: testes que garantam que o sistema é robusto o suficiente para 

atender o dimensionamento, ou capacidade solicitada na fase de Planejamento. 

Estes testes devem conter casos de testes específicos que acionem  as 

funcionalidades mais críticas do sistema, além de conter testes de repetição e 

testes de volume. Neste último, é importante estabelecer a linha de corte ou 

volume de crash, ou seja, encontrar o índice de volume, a partir do qual, o 

sistema entra em colapso, garantindo que o software atenda ao requisito de 

dimensionamento. 

Com isto, conclui-se que as fases consideradas mais relevantes para que os fatores de 

qualidade sejam atingidos, são justamente as fases que exigem uma integração entre o 

time técnico juntamente com os analistas de negócios e analistas de testes. Isto 

demonstra que uma equipe para desenvolvimento de software robusta, deve ser 

formada com pessoas que possuam skills de planejamento, técnicos, negociais e 

testadores. Sendo assim, é indicado que cada fase tenha o skill  adequado liderando as 

principais ações de trabalho do time, com o objetivo de atingir os fatores de qualidade 

estabelecidos pelo projeto. 

 

 

 

 

 

 

 


