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RESUMO 

Os projetos de desenvolvimento de produtos de tecnologia embarcada são, normalmente, executados com 

múltiplos times, compostos por recursos com diferentes especializações. Cada time possui um conjunto distinto 

de requisitos para realizar o seu trabalho e essas necessidades ocorrem em diferentes fases do projeto. Esses 

times podem, também, utilizar metodologias de desenvolvimento distintas, com abordagens mais tradicionais 

como o waterfall ou ágeis, como o Scrum. O gerente de projetos, por consequência, adota processos híbridos de 

gerenciamento, para conciliar as diferentes formas de planejamento e execução do projeto. Este trabalho teve 

como objetivo identificar técnicas de levantamento de requisitos que fossem eficazes para mais de um time de 

um mesmo projeto, aumentando a eficiência do trabalho como um todo. Foi observado que a literatura enfatiza a 

busca pela cobertura mais completa possível da quantidade de requisitos necessários para a delimitação do 

escopo do projeto, deixando a definição dos critérios de aceitação em segundo plano. A técnica encontrada que 

melhor aborda essa questão foi a de histórias de usuário. Uma variação dessa técnica foi utilizada nos estudos de 

caso relatados neste trabalho, com a antecipação do levantamento dos requisitos do time de validação, que é a 

última fase do projeto, para a fase inicial de equipes de desenvolvimento, descrevendo os requisitos como testes 

de aceitação e não uma decomposição técnica simplesmente. Com essa mudança foi possível observar uma 

simplificação do escopo do projeto, descartando o que não é essencial para a aceitação, maximizando a 

quantidade de trabalho não realizado. Também se notou uma redução de retrabalhos que eram resultado de 

premissas inválidas adotadas pelos times de desenvolvimento decorrentes de interpretação equivocada dos 

requisitos, minimizando o risco de não atender integralmente os objetivos do projeto. Por fim, com o 

alinhamento entre o time de validação e os demais, algumas atividades puderam ser adiantadas e identificou-se a 

oportunidade de eliminação de testes repetidos por diferentes equipes, aumentando a produtividade geral. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento do escopo em projetos. Levantamento de requisitos em projetos. 

Critérios de aceitação baseados em exemplo. Metodologias híbridas de gerenciamento de projetos. 
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ABSTRACT 

The embedded technology product development projects are, usually, executed with multiple teams, with 

different specialization resources. Each team has a distinct set of requirements to perform and these needs 

appears in different phases of the project. Teams can, also, use various development methodologies, such as the 

traditional waterfall or agile, like Scrum. The project manager, because of that, adopts hybrid management 

methods, in order to match the different approaches for planning and executing the project. This paper’s main 

purpose was to identify collect requirements techniques that were able to match the needs of teams on the same 

project, raising the efficiency of their work as a whole. In the literature, it was observed that the emphasis is on 

seeking the widest coverage possible on the number of requirements needed to delimitate the projects’ scope, 

leaving the acceptance criteria in the background. The fittest technique found for this purpose was the user 

stories. A variation of this method was applied on the use cases in this paper, anticipating the collect 

requirements process from the validation team, which was the last phase of the project, to the initial planning of 

development teams, describing their requirements as acceptance tests and not simply a technical breakdown. 

With this adaptation it was possible to observe a significant project scope reduction, discarding elements which 

weren’t essential to the acceptance, maximizing the amount of work not done. It was also noticed a reduction on 

reworks that was a side effect of invalid assumptions adopted by the development teams as a consequence of 

mistaken interpretation of the requirements, minimizing the risks of not fully achieving the projects goals. 

Finally, with the validation and development teams further alignment, some activities could be executed in 

advance and others eliminated, since there were overlapped tests, increasing the overall productivity. 

 

 Key Words: Project scope management. Collect requirements in projects. Example oriented acceptance 

criteria. Hybrid project management methodologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. TEMA 

O tema deste trabalho é o Gerenciamento de Escopo em projetos que utilizam 

metodologias ágeis de desenvolvimento em conjunto com processos de gerenciamento de 

projetos tradicional. 

 

1.2. PROBLEMA 

Quais técnicas de levantamento de requisitos são mais adequadas para atender as 

necessidades de diversos times de um projeto com metodologias de gerenciamento híbridas? 

 

1.3. HIPÓTESES 

Foram levantadas algumas hipóteses de solução para o problema formulado, 

relacionadas abaixo: 

1º. Há pelo menos uma técnica de levantamento de requisitos que seja capaz de 

atender simultaneamente as necessidades dos diferentes times do projeto. 

2º. Há um conjunto de boas práticas para atender as necessidades de diferentes times 

do projeto, mas elas não são realizadas na mesma fase do projeto. 

3º. É possível conciliar técnicas de desenvolvimento ágil com práticas de 

gerenciamento de projetos tradicional sem ferir os princípios de nenhuma frente e 

gerenciar o escopo de projeto de forma mais eficaz. 

A suposição é de que, caso o levantamento dos requisitos macro dos times de 

desenvolvimento seja realizada sob o ponto de vista do time de testes, todos os demais times 

terão a informação necessária para o detalhamento dos seus próprios requisitos. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

Produtos de tecnologia embarcada necessitam de dezenas de especialidades para o seu 

desenvolvimento e comumente esses projetos são subdivididos em alguns times. A principal 

divisão tende a ser entre os times que são responsáveis pelo desenvolvimento do hardware e 

os times que se encarregam de desenvolver o software que será instalado no produto. 



2 

Entende-se por tecnologia embarcada um programa que roda fora de um computador 

convencional, como o piloto automático de um veículo automotivo, a programação de uma 

lavadora de roupas, as funcionalidades em um decodificador de televisão, o código de um 

controle remoto universal, a lógica dentro de um relógio despertador, entre vários outros 

exemplos. 

Os times que desenvolvem o hardware costumam apoiar-se em técnicas de 

gerenciamento de projetos mais tradicionais, pois, apesar da complexidade do trabalho, o 

planejamento de praticamente a totalidade do projeto pode ser realizado antes de iniciar a 

execução. Interromper uma linha de produção para produzir pequenas quantidades de 

protótipos, necessários para testar tanto a viabilidade do produto quanto da linha de produção 

para fazê-lo, eleva os custos de forma considerável para o projeto, por isso é desejável atingir 

a versão final do produto em poucas versões de hardware, exigindo mais tempo de 

planejamento e evitando ao máximo as mudanças de requisitos. 

Já os times que desenvolvem software preferem seguir metodologias ágeis, onde as 

mudanças de requisitos são bem vindas durante a execução do projeto para maximizar as 

chances de sucesso em atender os requisitos do cliente. Mais importante que seguir um plano 

é adaptar-se às mudanças que vão se mostrando necessárias durante o desenvolvimento. O 

planejamento costuma ser detalhado apenas para as poucas semanas de trabalho seguintes, 

que devem entregar um novo incremento de valor agregado ao produto.  

Em alguns projetos é possível, ainda, que existam times responsáveis pelos testes do 

produto, realizando uma validação final antes de disponibilizá-los para o cliente e também 

times que produzem a documentação que acompanha o produto. Esses times tem como 

requisito receber o software e o hardware em versões o mais próximas possível de suas 

versões finais, para que seja possível validar o comportamento do produto e documentá-lo 

adequadamente para seus clientes. 

Fica claro que diferentes times de um mesmo projeto possuem necessidades diferentes 

com relação ao levantamento de requisitos e delimitação do escopo do projeto, tanto no nível 

de detalhamento quanto na fase de desenvolvimento em que tal nível deve ser atingido. Essas 

diferenças impactam no tempo total de duração, pois adiam o início de atividades que 

comumente estão no caminho crítico do cronograma do projeto. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo Geral 

Identificar técnicas de levantamento de requisitos mais adequadas para atender as 

diferentes necessidades de times de desenvolvimento em projetos. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Pesquisar as técnicas de levantamento de requisitos disponíveis na literatura. 

Identificar técnicas de levantamento de requisitos nos processos recomendados para o 

universo de projetos em questão. 

Levantar as necessidades de detalhamento de requisitos de cada time de um projeto de 

desenvolvimento de produtos de tecnologia embarcada. 

Analisar, em projetos piloto, a eficácia de técnicas de levantamento de requisitos com 

foco em critérios de aceitação. 

 

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O primeiro capítulo deste trabalho introduz o tema, bem como o problema que se 

pretende abordar, hipóteses de solução e as premissas iniciais, os objetivos principal e 

secundários e a forma como foi desenvolvido o trabalho. 

O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre o gerenciamento de projetos 

tradicional e metodologias ágeis, apresentando o que seriam projetos híbridos. São 

comparadas as diferentes metodologias e os cuidados necessários para se adotar uma 

abordagem híbrida. Também são abordados o gerenciamento de escopo e várias técnicas de 

levantamento de requisitos disponíveis na literatura. 

No capítulo 3 encontra-se a descrição das metodologias utilizadas no desenvolvimento 

deste trabalho. 

Já o quarto capítulo apresenta três estudos de caso realizados, aprofundando o tema e 

buscando a validação das hipóteses levantadas, demonstrando os resultados obtidos em cada 

um deles. Os estudos de caso, apesar de terem sido aplicados em projetos diferentes, foram 

construídos a partir das experiências realizadas no projeto anterior, portanto a leitura é 
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recomendada obedecendo a sequência apresentada para obter-se um melhor entendimento das 

motivações de cada variação no processo de levantamento de requisitos de cada projeto. 

O capítulo 5 traz as conclusões obtidas a partir dos estudos de caso relatadas neste 

trabalho e no sexto capítulo os possíveis desdobramentos para trabalhos futuros. 

Por fim, o capítulo 7 lista todas as referências bibliográficas utilizadas como base para 

o desenvolvimento deste trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. GERENCIAMENTO HÍBRIDO DE PROJETOS 

Um projeto pode ser caracterizado como um esforço temporário, portanto possui uma 

data para acabar, que cria um produto único e é construído de forma progressiva (VALLE et 

al., 2014). 

O gerenciamento de projetos, segundo o Project Management Institute – PMI (2013), 

tem a finalidade de colocar o plano de projeto em prática, por meio da aplicação de grupos de 

processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. 

Já o Scrum é um framework para desenvolver produtos onde as pessoas podem 

endereçar problemas complexos de forma adaptativa enquanto produzem de forma criativa e 

incremental um produto com o maior valor agregado possível para o cliente (SCHWABER; 

SUTHERLAND, 2016). 

Segundo Cruz (2014), como a grande maioria dos clientes aceita bem a implantação 

de metodologias ágeis, mas não gostaria de abrir mão de alguns processos do gerenciamento 

tradicional, especialmente os controles gerenciais de alto nível, é comum estabelecer 

abordagens híbridas de gerenciamento. Já Shalloway, Beaver e Trott (2010) criaram uma 

nova abordagem para resolver este problema, que traz mais práticas da produção enxuta para 

atender a necessidade de precisão e previsibilidade de entregas de software sem abrir mão de 

uma abordagem mais ágil. 

Ao utilizar abordagens distintas, é necessário decidir por uma delas nos pontos em 

que forem conflitantes. Por exemplo, para o planejamento tradicional, também chamado 

waterfall, espera-se que tudo o que for necessário para o desenvolvimento do projeto seja 

conhecido antes do início da sua execução, enquanto que uma abordagem ágil parte do 

princípio que isso não é possível. Da mesma forma, o waterfall baseia-se na premissa de que 

os clientes são capazes de especificar o que precisam no início do projeto, enquanto o ágil 

assume que os clientes somente ganham clareza da solução que esperam acompanhando a 

execução do projeto. Enquanto um projeto waterfall utiliza documentação para avaliar o 

sucesso de um projeto, o ágil usa entrega de código funcional como indicador e o lean usa o 

tempo passado entre a ideia concebida e quando ela acrescentou valor para seus clientes 

(SHALLOWAY; BEAVER; TROTT, 2010). 
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A tabela 1 traz uma comparação entre o modelo tradicional de gerenciamento de 

projetos e o Scrum, segundo o SCRUMSTUDY (2016). 

 Scrum Modelo Tradicional 

Ênfase está Nas pessoas Nos processos 

Documentação Mínima – apenas se for exigido Exaustiva 

Estilo de processos Iterativo Linear 

Planejamento antecipado Baixo Alto 

Priorização de requisitos 
Com base no valor de negócio e 

atualizado regularmente 
Fixo no Plano de Projeto 

Garantia de qualidade Centrada no cliente Centrada no processo 

Organização Auto-organizada Gerenciada 

Estilo de gerenciamento Descentralizado Centralizado 

Mudança 
Atualizações no Backlog 

Priorizado do Produto 

Sistema formal de Gerenciamento 

de Mudanças 

Liderança Colaborativa, liderança servidora Comando e controle 

Medição de desempenho Valor do negócio Conformidade com o plano 

Retorno sobre o investimento No início e durante o projeto Final do projeto 

Participação do cliente Alta durante todo o projeto 
Varia de acordo com o ciclo de 

vida do projeto 

TABELA 1: SCRUM VERSUS O MODELO TRADICIONAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Fonte: SCRUMSTUDY, 2016, p. 20. 

 

Para o PMI (2013) a linha de base de escopo de um projeto só pode ser alterada 

através de procedimentos formais de controle de mudança. Debastiani (2015) afirma, ainda, 

que todas as solicitações de mudança devem ser registradas com a maior quantidade possível 

de detalhes, para que se possa realizar uma análise preliminar de impacto, e levantar novos 

requisitos pertinentes à mudança. Já Kent et al (2001), publicaram em seu manifesto a ênfase 

maior em responder a mudanças ao invés de seguir um plano e priorizar software em 

funcionamento ao invés de documentação mais abrangente. 

Uma das possíveis soluções para esse impasse num gerenciamento híbrido, segundo 

Cruz (2014), é considerar que cada fase do gerenciamento tradicional, vistos na FIGURA 1, é 

realizada dentro de apenas um ciclo do gerenciamento ágil, detalhado na FIGURA 2 na fase 

“Criar os Entregáveis”, desde que se respeite a duração do ciclo pré-determinada. Assim, cada 

Sprint do Scrum teria o seu próprio plano de projeto fechado, com prazo de execução de 
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poucas semanas, minimizando a necessidade de fazer mudanças e incorporando alterações de 

escopo para o planejamento do próximo ciclo. 

 

FIGURA 1: FASES DE UM PROJETO PELA ABORDAGEM TRADICIONAL 

Fonte: elaboração do autor. 

 

FIGURA 2: CICLOS DE UM PROJETO PELA ABORDAGEM SCRUM 

Fonte: SCRUMSTUDY, 2016, p. 2. 

 

2.2. GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

Gerenciar o escopo de um projeto, significa garantir que todo o trabalho necessário, e 

apenas o necessário, para a sua conclusão faz parte deste projeto. O produto desse processo é 

a base para todo o trabalho que será desenvolvido. Tão importante quanto definir o trabalho, 

essa etapa já esclarece, também, o que não será realizado por este projeto (SOTILLE et al., 

2014). 

Execução 
Monitoramento 

e Controle 

Planejamento Iniciação 

Encerramento 
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Não importa se o projeto será desenvolvido seguindo metodologias ágeis, tradicionais 

ou híbridas, o escopo tem o mesmo objetivo, que é delimitar o que deve ser feito no projeto 

(CRUZ, 2014). 

Segundo o PMI (2013), o gerenciamento do escopo do projeto inclui planejar o 

gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo, criar a estrutura analítica do 

projeto (EAP), validar o escopo e controlar o escopo. Estes processos interagem entre si e 

com outras áreas de conhecimento para garantir que o trabalho necessário ao projeto seja 

executado. 

A coleta de requisitos para a definição do escopo consiste em reunir-se com as 

principais partes interessadas do projeto para a definição e posterior documentação dos 

requisitos de negócio e do gerenciamento do projeto. Para essa etapa há várias técnicas, como 

entrevistas, brainstorming, mapas mentais, Delphi, oficinas, pesquisa, protótipos, entre outras 

(SOTILLE et al., 2014). 

Todos os requisitos devem ser documentados, mas o formato do documento pode 

variar de uma simples lista até formulários elaborados, com descrições detalhadas e anexos. 

Para que seja possível rastrear os requisitos, recomenda-se vinculá-los ao requerente, além de 

mapear as áreas afetadas com a entrega. Os requisitos da solução costumam incluir tópicos 

funcionais, não funcionais e de qualidade (SOTILLE et al., 2014). 

Segundo Debastiani (2015), todos os requisitos devem ser mensuráveis, testáveis, 

completos, consistentes, aceitáveis e não ambíguos, mas de nada adiantará a equipe de 

desenvolvimento estar alinhada com o escopo se ele não for comunicado com clareza para 

todos os interessados e impactados pelo projeto. Por isso o gerente de projetos deve utilizar 

todas as técnicas e ferramentas que tiver a mão, em especial as de cunho visual, que tornem a 

absorção das informações e entendimentos mais intuitivos. 

A seguir são detalhadas algumas técnicas e ferramentas de levantamento de 

requisitos, conforme o guia de boas práticas em gerenciamento de projetos, mantido pelo PMI 

(2013) e, também, segundo Debastiani (2015). 

 

2.2.1. Entrevistas 

Entrevistas são um meio de coletar informações através de conversas diretamente 

com as partes interessadas, seja através de perguntas preparadas ou espontâneas, e registro das 
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suas respostas. Além de auxiliar na identificação e definição de características dos pacotes de 

trabalho, por ser, geralmente, realizada individualmente, viabiliza a obtenção de informações 

confidenciais (PMI, 2013). 

É comum que as entrevistas sejam conduzidas no formato de reuniões ao invés de um 

questionário. A pauta da reunião auxilia o entrevistado a avaliar se é a melhor fonte para 

detalhamento dos requisitos e indicar outros participantes, no entanto é contraindicada a 

presença de pessoas de níveis diferentes em uma mesma entrevista para não causar inibições 

(DEBASTIANI, 2015). 

 

2.2.2. Grupos de Discussão 

Quando for possível reunir especialistas no assunto e demais partes interessadas 

qualificadas para a atividade, um grupo de discussão pode amadurecer as expectativas em 

relação ao produto do projeto planejado. Tende a ser mais informal e interativo, mas deve ser 

conduzido por um moderador treinado (PMI, 2013). Para Debastiani (2015), quando há o 

objetivo de confrontar ideias, opiniões e experiências, um modelo mais interativo e dinâmico 

é mais interessante, sempre que respeitada a oportunidade de expressão de todos. 

 

2.2.3. Dinâmicas de Grupo 

Assim como os grupos de discussão, tem o objetivo de reunir partes interessadas com 

especialistas nas áreas de interesse alinhadas com os objetivos do projeto, buscando 

aprofundar o produto ou serviço em questão. Um moderador treinado estimula discussão 

interativa e aberta, de uma forma mais informal do que seria uma entrevista com cada 

participante (DEBASTIANI, 2015). 

 

2.2.4. Oficinas Facilitadas 

Sessões de oficinas facilitadas são organizadas tanto para levantar requisitos, quanto 

para detalhá-los reunindo especialistas e grupo de desenvolvimento, alinhando diferenças de 

interpretação de forma mais ágil. O PMI (2013) cita como exemplo as sessões de Joint 

Application Design - JAD, criado pela IBM e usadas pela indústria de desenvolvimento de 

software e o Desdobramento da Função de Qualidade - DFQ, da indústria de manufatura. 
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Debastiani (2015) ressalta que oficinas bem dirigidas tem um efeito de gerar mais confiança 

entre os integrantes do grupo, que acabam aprimorando a comunicação entre todos os 

participantes e aumentam tanto a probabilidade de consenso entre as partes quanto de sucesso 

do projeto como um todo. 

A técnica de escrita de histórias de usuários, muito utilizada por metodologias ágeis, 

também é citada pelo PMI (2013), onde é descrito, resumidamente, a parte interessada 

(papel), o que ela pretende realizar (meta) e a motivação, em uma única frase. Para Cruz 

(2013), uma história de usuário deve ser curta e objetiva, para sua descrição caber em um 

post-it e no verso são relacionados os critérios de aceitação daquela história. Os critérios são o 

básico que o Product Owner vai observar para validar a implementação e, posteriormente, o 

cliente vai observar como valor acrescentado ao produto. 

Cruz (2013) ainda menciona como o critério de aceitação auxilia na interpretação da 

história, com um exemplo sutil. Considerando a história “Como um comprador, eu quero 

poder consultar livros para que eu possa escolher qual comprar”. Algumas premissas de 

desenvolvimento ficam claras nos critérios de aceitação, como “O usuário precisa informar o 

nome parcial ou completo do livro”. O requisito de fazer a busca de um nome parcial somente 

fica claro após a leitura do teste de aceitação. 

 

2.2.5. Técnicas de Criatividade em Grupo 

A técnica mais utilizada para levantamento de requisitos, brainstorming, se encaixa 

na categoria de técnica de criatividade em grupo, sendo muitas vezes utilizada em conjunto 

com outras técnicas. Quando utilizada com um processo de votação para ordenar as melhores 

ideias, chama-se de técnica de grupo nominal. Quando são consolidadas em um único 

desenho que reflete atributos comuns e diferenças de entendimento, é chamado de técnica de 

mapas mentais. Já a classificação das ideias em grupos para posterior revisão e análise é a 

técnica de diagrama de afinidade. Por fim, quando organizada em uma matriz de decisão, para 

uma abordagem sistemática com critérios pré-estabelecidos, trata-se da técnica de análise de 

decisão envolvendo critérios múltiplos (PMI, 2013). 

É importante que os participantes do grupo de levantamento de requisitos com 

técnicas de criatividade, como o brainstorming, sejam de setores e especialidades diferentes, 

de forma que suas experiências diversificadas possam colaborar com as colocações de forma a 

construir nas ideias uns dos outros. A tempestade de ideias normalmente apresenta três fases 
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distintas, sendo a primeira para definir o problema que se pretende resolver, considerada a 

mais importante para um bom resultado, a geração de ideias propriamente dita e a fase final, 

de compilação e busca de uma solução. A técnica é indicada quando se busca uma resposta 

rápida a problemas relativamente simples, mas não muito claros (DEBASTIANI, 2015). 

 

2.2.6. Técnicas de Tomada de Decisão em Grupo 

Sempre que houver múltiplas alternativas para se atingir um resultado com ações 

futuras de um grupo pode ser aplicada uma técnica de tomada de decisão em grupo, seja para 

gerar, priorizar ou classificar requisitos. A decisão é mais fácil quando há unanimidade e uma 

das maneiras de alcança-la é com a técnica Delphi, onde especialistas respondem em 

anonimato questionários e comentam respostas de respostas de rodadas anteriores. Cabe ao 

facilitador repetir o processo até atingir a unanimidade. Quando não há unanimidade, a 

decisão pode ser tomada em favor da maioria, quando mais da metade do grupo apoia uma 

ação. Se houver mais do que duas opções, é possível que nenhuma atinja maioria, portanto a 

técnica indicada é a da pluralidade, onde o maior bloco do grupo toma a decisão e por fim, a 

ditadura, quando um indivíduo decide sozinho pelo grupo (PMI, 2013). 

 

2.2.7. Questionários e Pesquisas 

A aplicação de questionários é indicada quando for possível elaborar perguntas com 

respostas rápidas, for necessário levantar informações de grandes grupos e for apropriada uma 

análise estatística das respostas (PMI, 2013). 

 

2.2.8. Observação 

A técnica de observação é útil quando for difícil coletar requisitos com as pessoas que 

participam do trabalho em análise. Pode ser realizada por uma pessoa que apenas acompanha 

o especialista na execução ou por um observador participante, que efetivamente realiza o 

processo com o intuito de identificar requisitos não observáveis externamente (PMI, 2013). 
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2.2.9. Protótipos 

Protótipos são meios de validar hipóteses de desenvolvimento antes de construir o 

produto efetivamente. Eles permitem que as partes interessadas interajam com o produto para 

discutir requisitos ao invés de apoiarem-se apenas em representações abstratas. É 

particularmente útil para requisitos de experiência de uso. Uma das técnicas mais utilizadas 

dessa categoria é a de storyboarding, que emula uma sequência de uso com imagens ou 

ilustrações, bastante difundida nas indústrias do cinema, propaganda e desenvolvimento ágil 

de software (PMI, 2013). 

Segundo Debastiani (2015), é muito comum que o usuário, ao manusear um 

protótipo, se lembre de detalhes que não haviam sido inclusos no levantamento de requisitos 

inicial, dando a oportunidade ao time de desenvolvimento de fazer correções e complementos 

ao produto, que ainda está em fase de planejamento. Outra vantagem de um protótipo é que 

não serão apenas algumas pessoas selecionadas para representar um grupo de usuários que 

poderão utilizá-lo, mas toda a equipe usuária, ampliando o universo para os verdadeiros 

usuários da aplicação. Obviamente o feedback de todos os usuários que tiveram acesso ao 

protótipo deve ser colhido, para que a ferramenta realmente prove o seu valor. Também é 

importante frisar que o protótipo deve evoluir ao longo do desenvolvimento, refletindo as 

mudanças realizadas, especialmente as solicitadas pelos usuários. 

 

2.2.10. Benchmarking 

O benchmarking é realizado quando existe uma base de comparação, seja interna ou 

externa à organização, para o que se pretende desenvolver. Assim é possível identificar as 

melhores práticas, gerar ideias para melhoria e uma maneira direta para medir desempenho 

(PMI, 2013). 

 

2.2.11. Diagramas de contexto 

Um diagrama de contexto descreve o escopo de forma visual, destacando as entradas 

dos processos, como os atores interagem com ele e as saídas do sistema (PMI, 2013). 
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2.2.12. Fluxogramas 

Segundo Debastiani (2015), fluxogramas são diagramas que demonstram uma 

sequência lógica de um determinado processo ou negócio, representando seus componentes, 

dependências e pontos de decisão. Os componentes podem ser do tipo: 

 Terminador – que representam início e fim do fluxo; 

 Processo – que representa uma ação; 

 Decisão – normalmente com uma entrada e saídas afirmativa e negativa da 

decisão tomada; 

 Relatório – indicando a emissão de um documento; 

 Conector – que une elementos distantes ou em diferentes páginas do fluxo; 

 Direção – as setas que unem os componentes, indicando a precedência do 

processo. 

 

2.2.13. Mapas Mentais 

Os mapas mentais são diagramas extremamente flexíveis, que permitem a 

representação com o máximo de detalhes possível de relacionamento conceitual entre 

informações que estariam muito fragmentadas numa forma mais textual. Podem fazer uso de 

texto, imagens, cores, traços e dimensões para relacionar e enfatizar as informações. Costuma 

partir de um tema central, com ramificações para os demais elementos, sejam relações de 

causa e efeito, derivação ou similaridade (DEBASTIANI, 2015). 

 

2.2.14. Diagramas de Transição de Estado (DTE) 

Máquinas de estado são comuns em desenvolvimento de software e os diagramas de 

transição de estado são uma representação gráfica desse mecanismo de controle. 

Normalmente cada estado é representado por um retângulo e setas entre retângulos indicam as 

transições possíveis entre os estados. Cada estado representa uma situação, seja temporária ou 

definitiva, assumida numa determinada etapa do processo e o diagrama pode apresentar se 

existe alguma condição para assumir aquele estado, como executar uma atividade ou 

acontecer algum evento, que é descrito na seta que une os estados (DEBASTIANI, 2015). 
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2.2.15. Análise dos Documentos 

Toda consulta à documentação existente durante a fase de planejamento entra na 

categoria de levantamento de requisitos a partir de análise de documentos. Estes podem ser 

internos ou externos à organização, referentes a processos atuais ou projetos anteriores, 

repositórios de informações e regras de negócio, documentação de ferramentas, casos de uso, 

registros de lições aprendidas, leis e portarias, entre outros (PMI, 2013). 

 

2.3. MANIFESTO ÁGIL E SCRUM 

Em Fevereiro de 2011, representantes de diversas frentes de desenvolvimento ágil, 

entre elas o Scrum, reuniram-se com o objetivo de encontrar princípios comuns entre as suas 

abordagens. Todos buscavam uma alternativa ao modelo tradicional, que exigia muito tempo 

de planejamento e produção de muitos documentos, que se tornavam impraticáveis com o 

aumento da complexidade do desenvolvimento. Desse encontro surgiu o Manifesto para o 

Desenvolvimento Ágil de Software, com 12 princípios (KENT et al., 2001). 

Dentre os princípios, está: “Mudanças nos requisitos são bem vindas, mesmo 

tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando 

vantagem competitiva para o cliente.” (KENT et al., 2001). 

O termo ágil não pode ser confundido com velocidade de desenvolvimento. A 

agilidade vem da capacidade de adaptar-se às mudanças, da capacidade de transmitir ideias de 

uma forma mais eficaz, priorizando uma conversa e esboços em um quadro em detrimento de 

uma extensa documentação. É por esse princípio que se estimula a entrega completa de 

requisitos, potencialmente prontos para liberação ao cliente em curtos períodos de tempo, 

permitindo que o time mude o seu escopo sem deixar trabalho inacabado, que não virou valor 

para o cliente (COCKBURN; HIGHSMITH, 2001). 

O Scrum é um framework para desenvolver e manter produtos complexos. Foi 

concebido para ser leve, fácil de entender, mas é difícil de dominar. Por ser um framework, 

pode ser aplicado com vários processos e técnicas sem perder a sua essência. Ele define os 

papéis de um time de desenvolvimento e cada componente tem um propósito específico 

essencial para o seu sucesso (SCHWABER; SUTHERLAND, 2016). 

O time de Scrum é formado por um Product Owner, um Scrum Master e o time de 

desenvolvimento, que deve ser auto-organizado e multifuncional. As entregas do time devem 
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ser frequentes e incrementais, maximizando as oportunidades de feedback e garantindo que a 

qualquer momento uma versão funcional do produto está disponível. O Product Owner é o 

responsável por maximizar o valor do produto, decompondo de forma clara os itens do escopo 

e ordenando-os da melhor forma possível. O Scrum Master é um líder servidor para o time, 

que garante que as práticas do Scrum estão sendo seguidas, facilita os eventos de inspeção e 

adaptação durante os ciclos de desenvolvimento e remove bloqueios para a evolução do time 

(SCHWABER; SUTHERLAND, 2016). 

O framework também propõe eventos para maximizar a comunicação, oportunidades 

de inspeção e ajuste do trabalho sendo realizado, minimizando a necessidade de reuniões não 

previstas nesse modelo. Todos os eventos possuem uma duração máxima que deve ser 

respeitada e os ciclos de desenvolvimento possuem uma duração fixa. O ciclo define o passo 

em que o time deve ser capaz de entregar um incremento para o produto que seja funcional e 

potencialmente preparado para venda ao usuário final. O evento de planejamento do ciclo 

define o objetivo de incremento do mesmo, identificando o que e como ele pode ser feito 

dentro daquele período. O evento diário de sincronismo do time ocorre com uma duração 

máxima de 15 minutos, onde cada integrante explica o que fez no último dia útil, o que fará 

nas próximas e se antevê algum tipo de bloqueio para atingir o objetivo do ciclo. Ao final de 

cada ciclo há um evento de revisão do incremento, onde são apresentados para as partes 

interessadas o status atualizado do produto para coletar feedbacks. Após esse evento ocorre 

um último momento previsto pelo Scrum, de retrospectiva, onde cada membro do time reflete 

o que pode ser melhorado no que diz respeito a pessoas, relacionamentos, processos e 

ferramentas (SCHWABER; SUTHERLAND, 2016). 

O escopo de um projeto que utiliza o Scrum é registrado em um Product Backlog, que 

contém uma lista ordenada dos incrementos previstos para o produto e é constantemente 

refinada pelo Product Owner. Esta lista nunca está completa e seu dinamismo vêm da busca 

em atender as necessidades do cliente da forma mais útil e competitiva possível, pois sempre 

será possível aprimorar um produto. Cada item da lista possui, além de um índice, ao menos 

uma descrição, estimativa de esforço e o valor agregado relativo aos demais itens da lista. O 

Sprint Backlog é um subconjunto de itens do Product Backlog, que o time selecionou para 

integrar ao próximo incremento de valor do produto (SCHWABER; SUTHERLAND, 2016). 

Ainda segundo Schwaber e Sutherland (2016), um item do backlog só pode ser 

considerado pronto para entrar no backlog do Sprint, ou seja, entrar no escopo de um ciclo de 

desenvolvimento, quando estiver adequadamente refinado e dimensionado para o time de 
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desenvolvimento iniciar sua implementação e finalizá-la dentro de no máximo um ciclo. Essa 

definição é conhecida como “Definition of Ready”. Quando o trabalho de implementação de 

um item finaliza, também há um checklist que visa assegurar que todos os aspectos daquela 

entrega foram cobertos, como, por exemplo, a atualização da documentação de usuário 

afetada por aquela implementação, cobertura por testes, resultados de análises estáticas de 

código, entre outros. Essa lista de itens é conhecida como “Definition of Done”. 
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3. METODOLOGIA 

Este trabalho utiliza uma abordagem qualitativa, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo na forma de estudos de caso participantes. Quanto ao fim, é 

classificado como um estudo descritivo, expondo as características de técnicas e ferramentas 

de levantamento de requisitos e aplicado, com finalidade prática para minimizar o problema 

de solicitações de mudanças tardias no desenvolvimento de um projeto. 

O universo da pesquisa foram os projetos de desenvolvimento de produtos de 

tecnologia embarcada de uma empresa que desenvolve e fabrica equipamentos de 

telecomunicações. Essa empresa possuía aproximadamente 300 funcionários envolvidos 

diretamente em projetos de pesquisa e desenvolvimento no período de coleta dos dados dos 

estudos de caso, distribuídos em três localidades, representando pouco menos de 50% do 

quadro de empregados total e um faturamento anual médio de R$250 milhões. 

A amostra selecionada para a pesquisa é não probabilística, pois foram selecionados 15 

projetos em que o autor atuou como gerente de projetos durante o período de coleta de 

resultados, de Novembro de 2015 a Junho de 2016. 

A coleta dos dados foi realizada através de observação participante, entrevistas 

semiestruturadas, com pautas, mas sem um roteiro pré-determinado, com gerentes de projetos 

e membros de times de projetos, além de pesquisa documental. 
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4. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

O universo de projetos da empresa, antes do início deste trabalho servirá como 

controle para comparação com os resultados obtidos com os projetos escolhidos como 

amostra para este estudo de caso. 

Um típico projeto nesta empresa possui um time de hardware multifuncional, 

contendo um grupo responsável por desenvolver a mecânica, layout, estudo térmico e 

esquemático dos componentes eletrônicos do produto. Um segundo grupo encarrega-se da 

lógica programável de alguns componentes e um terceiro grupo garante a instalação de uma 

infraestrutura mínima de pacotes de software para que os demais times de desenvolvimento 

possam elaborar os primeiros protótipos. Esses times costumam seguir um cronograma estilo 

waterfall, aproveitando-se da experiência de projetos passados para estimar duração das 

atividades similares. 

Já os times de software são formados com 6 a 10 integrantes cada, buscando uma 

composição multifuncional, ou seja, pelo menos uma pessoa do time é capaz de realizar 

qualquer atividade do escopo atribuído para o time. A quantidade de times trabalhando em um 

projeto depende do tamanho do mesmo, mas geralmente envolve 2 times para pequenos 

produtos e até 8 times para projetos maiores. Times de software utilizam o framework Scrum 

para desenvolvimento e buscam atender uma data alvo de liberação do produto. O 

desenvolvimento é realizado em ciclos de três semanas e, a cada ciclo, são validadas hipóteses 

de solução dos problemas, integradas evoluções incrementais dos itens de escopo avaliados 

como mais prioritárias, pois entregam o maior valor para o cliente. Em suma, ao final de cada 

ciclo é avaliado se o valor das entregas ainda não realizadas compensa o esforço estimado 

para entregá-las. 

Há ainda dois times de testes, responsáveis pela validação de entrega do escopo dos 

demais times e um time de documentação, que organiza as informações relevantes do escopo 

do projeto para formatar a documentação de cliente, que acompanha os produtos. O 

desenvolvimento ágil prevê que entregas no final de cada ciclo estejam potencialmente 

prontas para venda ao cliente final, portanto os testes já deveriam ser realizados dentro dos 

times de desenvolvimento, e realmente são feitos, mas para validar a entrega de forma isolada, 

com testes automatizados num processo de integração contínua. No entanto, dada a 

complexidade dos produtos desenvolvidos, faz-se necessários testes de interoperabilidade 

com outros fabricantes, testes de escalabilidade com dezenas ou centenas de produtos em 
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paralelo, testes de performance, de longa duração, entre outros, que inviabilizariam sua 

reprodução dentro de todos os times de desenvolvimento, justificando a presença de times de 

validação fora dos times Scrum. 

Sendo assim, fica clara a natureza híbrida do projeto, onde aplica-se o framework 

Scrum para o desenvolvimento de parte do produto e este é envolto por processos tradicionais 

de gerenciamento, com grupos de processos de iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle e de encerramento. 

O levantamento de requisitos já faz uso de diversas técnicas descritas na revisão 

bibliográfica deste trabalho, como entrevistas, dinâmicas de grupo, brainstorming, protótipos, 

diagramas de transição de estados e, principalmente, análise de documentos de projetos 

anteriores. Fica a cargo dos times e do gerente de projetos planejar quais técnicas e 

ferramentas serão utilizadas em cada projeto, tendo o escritório de projetos as diretrizes e 

recomendações de uso para cada uma delas, detalhando como devem ser documentadas as 

saídas desses processos de levantamento de requisitos. 

Um requisito tipicamente é descrito em um formulário, carregado numa ferramenta 

especializada para tal registro, conforme exemplificado de forma genérica na tabela abaixo. 

Projeto Projeto X 

Prioridade 105 (quanto menor maior a prioridade do item) 

ID User Story 54321 

User Story Pai Funcionalidade X 

Título do Requisito [ID Funcionalidade] Norma XYZ - Funcionalidade X.1 - Capítulo 4.1 

Estado Atual Indefinido | Definido | Em desenvolvimento |  

Completo | Aceito | Finalizado 

Status Sem refinamento suficiente | Pronto para desenvolver | Bloqueado 

Descrição Deve ser criado um ID XYZ para o componente M representar o item 

N no caminho x:/chassi/slot/link/equip/port, com 24bits. 

Critério de aceitação: Testes Unitários e Documentação 

Esforço Estimado Estimativa em pontos pelo time de desenvolvimento 

Esforço Tarefas Estimativa em horas das tarefas da User Story 

To Do Estimativa de horas restantes para conclusão 

Realizado Quantidade de horas gastas com a implementação até o momento 

Tags Marcações diversas para rápida consulta/consolidação 

Anexos Referências de documentos, imagens com cenários de uso entre outros 

Iteração Ciclo do Scrum em que a User Story está planejada 

Release Entrega do programa que o incremento desse projeto deve estar 

disponível para cliente 
TABELA 2: EXEMPLO DE DEFINIÇÃO DE REQUISITO ANTES DA EXECUÇÃO DO PILOTO 

Fonte: elaboração do autor. 
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4.1. PROJETO PILOTO #1 

Apesar de os times de software possuírem testes no seu escopo, é recorrente uma 

entrega não passar pelo time de validação sem recomendações de alteração. Apesar de 

solicitações de mudanças serem bem vindas para o Scrum, o processo de validação ocorre, em 

sua maioria, quando o desenvolvimento já ocorreu e o time de desenvolvimento já pode estar 

envolvido em outro projeto, que acaba sendo impactado pelo retrabalho de projetos anteriores, 

quando mudanças são solicitadas. 

Mesmo quando integrantes do time de validação participam do levantamento de 

requisitos dos times de desenvolvimento, esse tipo de solicitação de mudança ocorre com 

certa frequência. Foram levantadas duas hipóteses para resolver o problema:  

 O time de validação acompanharia o desenvolvimento a cada ciclo, para que as 

sugestões de mudança ocorressem o mais próximo possível da concepção das 

entregas, nas cerimônias de Sprint Review, ou seja, um foco em comunicação 

do projeto, que não foi o objeto de estudo desse trabalho. 

 Se os requisitos de validação fossem levantados junto com os requisitos do 

time de desenvolvimento, minimizariam as chances de serem necessárias 

solicitações de mudança. Ao invés de focar apenas em decomposição dos 

requisitos até um nível onde se tem atividades que duram menos que um ciclo 

de desenvolvimento, focar mais na descrição dos critérios de aceitação, 

incluindo os critérios sob o ponto de vista do time de validação. 

Para o primeiro piloto foi escolhido um projeto pequeno, com apenas um time de 

desenvolvimento de software, pois o hardware já estava em produção, para criar uma nova 

funcionalidade em até 3 meses. 

Integrantes do time de validação foram convidados para a sessão de levantamento de 

requisitos do time de software e todos foram incentivados a detalhar os requisitos de forma a 

especificar por quais testes de validação deveriam passar ao invés da tradicional 

decomposição técnica que se criava nessas sessões. A Tabela 3, abaixo, exemplifica o que 

mudou, em comparação com a Tabela 2, antes do piloto. 
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Projeto Projeto X 

Prioridade 105 (quanto menor maior a prioridade do item) 

ID User Story 54321 

User Story Pai [ID Funcionalidade] Norma XYZ - Funcionalidade X.1 - Capítulo 4.1 

Título do Requisito [ID Funcionalidade] Funcionalidade X.1 - Nome de Uso de maior valor 

Como um usuário, eu quero configurar a funcionalidade X para que 

seja possível observar o comportamento blablabla 

Estado Atual Indefinido | Definido | Em desenvolvimento |  

Completo | Aceito | Finalizado 

Status Sem refinamento suficiente | Pronto para desenvolver | Bloqueado 

Descrição Dado que a funcionalidade X está configurada com o valor Y, 

Quando um determinado evento acontece, 

Então o comportamento esperado é blablabla. 

 

- Para que a User Story seja aceita, a lista anexa deve ser satisfeita... 

- Os testes x, y e z precisam estar passando com sucesso, sendo que o 

teste y e z foram automatizados e incluídos na integração contínua. 

- As interfaces de uso Northbound e Southbound estão descritas nos 

artefatos anexos... 

- A lista abaixo não é escopo dessa entrega... 

- Fulano e Ciclano, de fora do time de desenvolvimento, devem ser 

convidados para revisar a User Story na cerimônia de review do ciclo. 

Esforço Estimado Estimativa em pontos pelo time de desenvolvimento 

Esforço Tarefas Estimativa em horas das tarefas da User Story 

To Do Estimativa de horas restantes para conclusão 

Realizado Quantidade de horas gastas com a implementação até o momento 

Tags Marcações diversas para rápida consulta/consolidação 

Anexos Referências de documentos, imagens com cenários de uso entre outros 

Iteração Ciclo do Scrum em que a User Story está planejada 

Release Entrega do programa que o incremento desse projeto deve estar 

disponível para cliente 
TABELA 3: EXEMPLO DE DEFINIÇÃO DE REQUISITO DA EXECUÇÃO DO PILOTO 

Fonte: elaboração do autor. 

Como resultado da primeira sessão de uma hora, o time de desenvolvimento pediu dois 

dias para elaborar um protótipo para verificar a viabilidade dos requisitos que o time de 

validação apresentou como prioritários para seus cenários de validação. Vale salientar que o 

protótipo, nesse caso, não foi para validar experiências de uso, com representantes do cliente, 

mas para validar tecnicamente uma hipótese de desenvolvimento de software para atender um 

cenário proposto. 

Ao final do segundo dia o time de desenvolvimento chegou à conclusão de que não 

seria possível atender a todos os requisitos de validação propostos e, juntos com o gerente de 

projetos, recomendaram à direção de pesquisa e desenvolvimento da empresa o cancelamento 

do projeto. As expectativas de cenários de uso seriam apenas marginalmente atingidas, 
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portanto o valor agregado sob o ponto de vista de um representante do cliente não justificava 

o esforço de desenvolvimento de um time. 

Com esse desfecho, infelizmente não foi possível avaliar se os requisitos tiveram um 

levantamento eficaz, minimizando solicitações de mudança durante o andamento do projeto, 

mas o resultado foi bastante positivo para a empresa, pois evitou que um time de 

desenvolvimento investisse três meses em um projeto que dificilmente teria condições de 

atender um cenário de campo de forma satisfatória. 

A análise dos times foi de que, caso os requisitos de validação não tivessem sido 

esclarecidos na sessão de levantamento de requisitos, não haveria nenhum impedimento 

técnico para o desenvolvimento. Isoladamente a nova funcionalidade fazia sentido e era viável 

do ponto de vista do time de desenvolvimento. Quando o time de validação compreendeu a 

funcionalidade e antecipou seu planejamento de testes nos seus cenários, identificaram que 

caso algumas mudanças não fossem realizadas, aquela entrega não traria o valor esperado 

para o cliente final. Foram essas mudanças que o time de desenvolvimento identificou não 

serem viáveis. Os integrantes do time de validação, em entrevista após o encerramento do 

projeto, identificaram que dificilmente teriam antecipado tais requisitos se não tivessem sido 

incentivados para isso, pois não imaginavam que poderia haver um entrave para um cenário 

de validação que julgavam comum. 

 

4.2. PROJETO PILOTO #2 

Com o relativo sucesso do primeiro piloto, aplicou-se a mesma experiência para um 

novo projeto, igualmente pequeno, com apenas um time de desenvolvimento e 

aproximadamente 2 meses de duração, aproveitando a janela de oportunidade criada com o 

cancelamento do Projeto Piloto #1. 

Os mesmos integrantes repetiram a sessão de levantamento de requisitos com a 

presença do time de validação e novamente foram identificadas oportunidades de construir 

protótipos rapidamente para validar hipóteses do time de validação. Estas foram priorizadas 

junto ao Product Owner do time e, em poucos dias, novos impedimentos técnicos foram 

identificados. Como resultado, dessa vez, aproximadamente 60% do escopo inicial foi 

retirado. Os 40% restantes foram entregues em apenas dois ciclos de duas semanas de 

desenvolvimento e nenhuma solicitação de mudança foi realizada durante a fase de validação 

ou após a conclusão do projeto. 
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Várias das técnicas de levantamento de requisitos pesquisadas já eram utilizadas na 

organização, como brainstorming, prototipação, entrevistas, oficinas facilitadas, 

benchmarking e análise de documentos, mas fica claro que o objetivo dessas técnicas está em 

garantir que todo o trabalho necessário foi relevado e documentado. Se não forem realizadas 

com o devido cuidado, corre-se o risco de se levantar todos os itens sem garantir que o critério 

de aceitação de cada um deles foi adequadamente documentado também. A principal 

diferença proposta nos projetos piloto #1 e #2 foi a ênfase dada para os critérios de aceitação 

dos requisitos. No jargão das metodologias ágeis, foi acrescentado ao checklist de Definition 

of Ready das histórias de usuário, o detalhamento dos testes que aquela funcionalidade iria 

passar, mesmo que estes não fossem executados pelo time de desenvolvimento. Já o 

Definition of Done inclui a necessidade da nova funcionalidade criada já ter rodado e passado 

nos testes que forem do escopo do time de desenvolvimento. 

O segundo piloto revelou o potencial de permitir uma priorização do escopo de forma 

a diferenciar o valor agregado de algumas entregas, permitindo ao Product Owner e ao time 

de desenvolvimento identificar o mínimo produto viável. Em outras palavras, o escopo 

mínimo que traz o máximo de valor para o cliente, permitindo planejar um escopo de produto 

mais enxuto. Com isso também é possível adiantar a validação e corrigir antecipadamente, se 

for o caso. 

Como o time de validação não requisitou nenhuma mudança, ficou comprovada a 

eficácia do levantamento de requisitos considerando o escopo de validação a ser realizado, 

trazendo mais clareza de requisitos para o time de desenvolvimento. Já o time de 

documentação fez uso da descrição dos cenários de testes para a produção dos manuais para 

clientes, incentivando que estes utilizem em campo as mesmas configurações validadas pelos 

times. O processo de desenvolvimento de software já prevê que a descrição das 

funcionalidades seja realizada em conjunto com a produção de código das mesmas. O time de 

documentação é responsável pela geração dos manuais a partir dessas informações e não da 

produção de conteúdo técnico. Sendo assim, a etapa de documentação que foi mais auxiliada 

pelo novo método de levantamento de requisitos foram os manuais com casos de uso para 

clientes. Estes puderam, na sua totalidade, basear-se nos cenários já levantados e validados 

pelos demais times. 
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4.3. PROJETO PILOTO #3 

Com os resultados dos pilotos #1 e #2, a direção da empresa autorizou a expandir a 

prática de levantamento de requisitos com foco em testes de validação final para mais e 

maiores projetos. Desta vez piloto consistiu em utilizar a técnica em 5 dos 14 projetos de um 

mesmo programa, sendo cada um com um time de 6 a 10 integrantes, distribuídos em 3 

localidades, nos 3 estados do Sul do Brasil e todos com os mesmos 3 meses de duração 

previstos. Os 5 selecionados eram todos da mesma localidade, onde o autor atuou como 

gerente de projetos dos 5 projetos. 

Para esse programa, como há uma necessidade maior de integração entre os diferentes 

times, a fase de levantamento de requisitos é realizada em diferentes etapas, com a 

participação de diferentes atores e não apenas duas ou três sessões de uma hora como fora 

realizado nos projetos menores. A etapa escolhida inicialmente para incluir a técnica de 

levantamento de requisitos foi a “Inception”, onde o Product Owner, time de 

desenvolvimento, membros do time de validação e arquitetos de software reúnem-se por até 

três dias para montar a primeira versão do Product Backlog. Nesse encontro alinha-se entre os 

participantes a visão do produto, objetivos do negócio, personas (usuário e perfis), escopo 

funcional de alto nível, riscos, ondas de incremento de valor, definição de mínimo produto 

viável, estimativa inicial de esforço e, finalmente, o escopo comprometido pelo time para a 

janela de tempo proposta para o desenvolvimento que, neste caso, foi de três meses. 

Como a agenda da Inception já era bastante desafiadora, não foi possível abordar de 

forma satisfatória o tema de ênfase em testes para a especificação dos itens do backlog. Ao 

invés disso, assim como no piloto #2, foi acrescentado ao “Definition of Ready” dos projetos a 

necessidade de planejamento de validação completa da funcionalidade e não apenas dos testes 

que seriam executados pelo time de desenvolvimento. Assim, ficou a cargo do time de 

validação apresentar aos times de desenvolvimento o seu planejamento ainda durante o 

primeiro ciclo e negociar quais testes cada time executaria para cumprir integralmente o plano 

de validação. Este planejamento de testes era comumente realizado próximo do final da fase 

de implementação, na véspera do início da validação propriamente dita e, uma vez adiantado, 

forçou um alinhamento macro entre os times e abriu a oportunidade de validações parciais 

durante o desenvolvimento, além do melhor detalhamento dos itens de backlog. 

Dos cinco projetos, um foi entregue sem nenhuma solicitação de mudança nem 

correção pelo time de validação. Os outros quatro tiveram pequenas correções solicitadas, 
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mas ainda abaixo da média dos demais projetos do programa, como pode ser observado na 

comparação da FIGURA 3.  

 

FIGURA 3: COMPARATIVO DOS DEFEITOS ENCONTRADOS NA FASE DE VALIDAÇÃO 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Na tabela 4 pode ser vista a quantidade de pedidos de alteração aceitos, ou seja, 

defeitos encontrados pelo time de validação que foram corrigidos pelos times de 

desenvolvimento de cada projeto. Vale salientar que todos os projetos da Localidade A foram 

os que tiveram o piloto de levantamento de requisitos considerando a visão de testes do time 

de validação e representam aproximadamente 40% do escopo de todo o programa. Estas 

linhas foram destacadas para facilitar a visualização. 

Projeto Localidade Pedidos Alteração Percentual 

Proj_2* A 0 0% 

Proj_1* A 1 1% 

Proj_14 B 1 1% 

Proj_5* A 2 2% 

Proj_7* A 2 2% 

Proj_6 B 2 2% 

Proj_13 B 2 2% 

Proj_4* A 3 3% 

Proj_9 B 4 4% 

Proj_12 C 9 10% 

Proj_10 B 13 15% 

Proj_3 B 14 16% 

Proj_11 B 14 16% 

Proj_8 B 22 25% 

TOTAL 89 100% 

TABELA 4: QUANTIDADE DE PEDIDOS DE ALTERAÇÃO POR PROJETO DO PROGRAMA 

Fonte: elaboração do autor. 

9%

91%

Defeitos Projetos Piloto Defeitos Demais Projetos Programa
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Após a finalização dos projetos, em entrevista com alguns desenvolvedores, foram 

identificados casos onde eles validaram premissas de desenvolvimento consultando o plano de 

testes, como requisitos de escalabilidade e topologia de cenários de uso do produto. A 

hipótese de que um requisito fica mais claro para mais pessoas se descrito na forma de testes 

foi validada. 
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5. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar técnicas de levantamento de requisitos mais 

adequadas para atender as diferentes necessidades de times de desenvolvimento em projetos, 

minimizando as alterações de escopo nas suas fases finais. 

A hipótese de que há ao menos uma técnica de levantamento de requisitos capaz de 

atender simultaneamente as necessidades dos diferentes times de projeto mostrou-se 

verdadeira, pois nos projetos piloto, o foco dado aos critérios de aceitação dos times de 

validação, mais próximos da figura de cliente nesses projetos, permitiu um melhor 

entendimento dos requisitos pelos demais times. 

A segunda hipótese de resposta para o problema, de que um conjunto de boas práticas 

é necessário para atender as diferentes necessidades, mas não são realizadas na mesma fase do 

projeto, também se provou verdadeira, pois além da técnica de levantamento de requisitos 

diferenciada, foram estimuladas sessões de feedback frequentes com time de validação, onde 

o time de desenvolvimento e o Product Owner confirmavam suas entregas parciais e 

planejavam de forma mais assertiva os próximos ciclos. 

Por fim, a hipótese de que é possível conciliar técnicas de desenvolvimento ágil com 

práticas de gerenciamento de projetos tradicional também foi observada, desde que alguns 

cuidados sejam tomados. Conforme elucidado na revisão bibliográfica, quando o 

planejamento tradicional se limita apenas ao escopo previsto para o próximo ciclo de 

desenvolvimento ágil, é possível conciliar as duas abordagens e obter as vantagens de ambos 

os lados. A abordagem tradicional já trata desse tipo de projeto com o que chama de 

planejamento em ondas sucessivas. 

A revisão bibliográfica sobre as técnicas mais usuais de levantamento de requisitos 

revelou o foco em garantir que nada do que será necessário para executar o trabalho previsto 

do projeto seja deixado de fora. No entanto, pouco é feito para garantir que os requisitos 

sejam escritos de forma a garantir que sejam testáveis. Tampouco evidencia-se a conclusão 

observada neste trabalho, de que um requisito descrito na forma de testes de aceitação não só 

maximiza as chances de interpretação compatível entre várias pessoas e times, como é mais 

abrangente nas definições que o time de desenvolvimento poderia assumir equivocadamente. 

Também permite a busca por maximizar o trabalho não realizado, evitando desperdícios, uma 

das premissas do manifesto ágil e da produção enxuta. 
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Conclui-se que, quando um requisito é descrito na forma de testes de aceitação daquela 

entrega, particularmente quando o requisito é escrito sob o ponto de vista de uma persona que 

pode ser o cliente final, além de minimizar as chances de alteração desse requisito durante o 

projeto, este possui o seu valor agregado para o produto de forma muito transparente. Esse 

tipo de requisito destaca-o dos demais, permitindo que o escopo seja priorizado para que as 

entregas de maior valor sejam integradas logo no início do projeto. Com maior clareza sobre 

os requisitos, também se diminui a necessidade de retrabalhos e a velocidade de entrega dos 

times de desenvolvimento aumenta, como observado nos primeiros pilotos, onde os projetos 

foram significativamente reduzidos no prazo de execução. 

Os objetivos dessa pesquisa foram atingidos e os processos de levantamento de 

requisitos da empresa estão sendo ajustados pelo escritório de projetos com a observação do 

resultado das experiências realizadas nesses estudos de caso. No entanto, apenas com o 

resultado do universo limitado desta pesquisa, ainda não é possível afirmar que os resultados 

obtidos poderiam ser reproduzidos de forma satisfatória em projetos de outra natureza ou em 

outra empresa. Não foi possível estimar a correlação que se tem da eficiência dessas técnicas 

e boas práticas com projetos de tecnologia ou de natureza híbrida. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 Nesta pesquisa foi observado que o escopo de um projeto é mais claro quando a 

decomposição das atividades necessárias para se atingir o objetivo é feita sob o ponto de vista 

de testes de validação. Também ficou evidente que quanto mais próxima da visão do cliente 

final forem os testes de validação, menores são as chances de ele precisar de alterações 

durante o desenvolvimento. Como o Product Owner é a figura do Scrum que é responsável 

por organizar o escopo do projeto, em conjunto com o time de desenvolvimento, fica evidente 

que uma pessoa que já participou de um time de validação pode trazer naturalmente essa 

experiência para dentro do processo de definição do escopo. 

 Portanto, um possível desdobramento desse trabalho poderia ser a estrutura 

organizacional mais propícia para o desenvolvimento de projetos dessa natureza e o teste da 

hipótese de que o time de validação pode tornar-se um celeiro de Product Owners para esses 

projetos. Também seria possível aplicar e coletar os resultados da prática para outros times do 

projeto, já que nos estudos de caso deste trabalho foram envolvidos apenas os times de 

desenvolvimento de software com o time de validação. 

 Outra experiência válida, também decorrente destes estudos de caso, é a construção de 

uma metodologia mais clara para o melhor aproveitamento das abordagens testadas, 

integrando-as ao processo de “Inception”, largamente utilizado em projetos ágeis para 

levantamento de requisitos. Esta tentativa não obteve sucesso no estudo de caso #3 e poderia 

ser melhor estudada para viabilizar o seu uso, supondo que a eficiência desta prática poderia 

ser ainda maior, sem perder sua eficácia. 

 Por fim, para diminuir as diferenças entre times com abordagens tradicionais, como o 

de desenvolvimento de hardware, e os times com metodologias ágeis, como o de 

desenvolvimento de software, seria interessante verificar maneiras de trazer o time de 

hardware para dentro do planejamento em ondas do mundo ágil. 
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