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RESUMO
Correia, Marcelo G. Gestão do processo de desenvolvimento de projetos
de software em um ciclo de vida acelerado. Trabalho Final apresentado ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, para
obtenção do título de Mestre Profissional em Engenharia da Computação.
São Paulo, 2002.

Este trabalho analisa o processo de desenvolvimento de software em ciclo
vida acelerado, isto é, quando a estimativa de desenvolvimento supera a janela
validade do projeto. Propõe-se um roteiro composto de um conjunto
recomendações que orientam o gerente a preparar uma organização e a equipe
projeto para um desenvolvimento acelerado.

de
de
de
do

Fazem parte do trabalho uma lista dos principais fatores que influenciam o ciclo
de vida de desenvolvimento, aplicados ao ciclo acelerado, e a análise de um projeto
desenvolvido pelo autor a uma instituição bancária como exemplo de uso da proposta.

Palavras-chave: Ciclo de vida acelerado; processos de desenvolvimento de software;
gestão de projeto de software; RAD-Rapid Application Development.
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ABSTRACT
Correia, Marcelo G. Proposal for the process's management of
development of software projects in an accelerated life cycle. Master´s
Thesis in Computer Engineering, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT. São Paulo, 2002

This work analyses software development process in a accelerated life cycle,
that is, situations in which development time estimates are greater than project utility
timeframe. This work proposes guidelines to help managers in preparing their
organizations and teams for an accelerated development.
This work includes a list of major lifecycle time shaping factors and their
influence on accelerated projects. Also, a case study for a banking application
development project is used as an use example.

Key-words: Accelerated lifecycle; software development processes; software project
management; RAD – Rapid Application Development.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO
Esta pesquisa objetiva a apresentação de um roteiro para a gestão do processo
de desenvolvimento de projetos de software, que necessitam ser executados em um
ciclo de vida acelerado, através do estudo dos fatores multiplicadores do tempo de
desenvolvimento. Ou seja, o objetivo principal deste trabalho é demonstrar o caminho
para responder à seguinte pergunta:
“Como produzir aplicações rapidamente, que sejam confiáveis e com
qualidade?”
É importante salientar que os esforços aplicados para a redução do tempo de
desenvolvimento devem manter altos níveis de qualidade do produto final e do
processo de desenvolvimento.
Este estudo teve como universo de pesquisa a empresa onde o autor trabalha, na
qual foi efetuado o exemplo de uso. Assim, foi efetuada uma análise de um projeto
para uma instituição financeira.
Ciclo de vida acelerado
No decorrer deste texto, usa-se o termo “ciclo acelerado”, que é definido a
seguir.
Verifica-se que o prazo de conclusão de um projeto tem duas naturezas
diferentes:
a)

O tempo de desenvolvimento (TD), que é o tempo estimado para o
desenvolvimento e entrega do software, normalmente estimado por quem
efetuará o desenvolvimento, a partir da complexidade do problema e da
capacidade de realização da empresa;

b)

O tempo de mercado (TM), ou janela de validade, que é o tempo em que
o software deve ser disponibilizado para operação, permitindo seu uso
dentro de um prazo que atenderá às exigências do cliente ou do mercado.

Considera-se desenvolvimento em ciclo acelerado a estratégia de organização
da empresa e de seu processo de software de forma a permitir que o desenvolvimento
seja executado em TM, sem perda das características de qualidade, reduzindo o ciclo
de vida do software.
Tem-se ciclo acelerado sempre que TM < TD.
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FIGURA 1 - Janela de validade do projeto de software
1.1 - Motivação
Atualmente, é cada vez mais importante o desenvolvimento de projetos de
software que sejam disponibilizados em sua janela de validade. O sucesso de uma
empresa está intimamente associado a sua capacidade de introduzir novos produtos no
mercado. Um produto, por sua vez, será tão mais competitivo quanto for seu
diferencial em relação aos seus concorrentes no que diz respeito a atendimento das
necessidades do cliente, qualidade e custo.
Não se pode considerar que criar programas seja uma arte e que não se deva
seguir regras, normas ou padrões. Os produtos de software são complexos, atualmente
não possuem produção em série e seu custo está no projeto e desenvolvimento. A
Engenharia de Software ainda não está madura. É uma tecnologia em evolução.
Atualmente, muitas organizações já possuem equipes de Garantia de Qualidade
para acompanhamento de determinados projetos.
A Garantia da Qualidade deve permitir ao gerente de projeto visibilidade do
processo que está sendo utilizado e da qualidade dos produtos que estão sendo
gerados. Isto envolve revisar e auditar os produtos e as atividades e prover, ao gerente
do projeto, seus resultados. Porém, a primeira atitude que normalmente é tomada
quando se verifica que o custo do projeto está alto ou que o prazo necessita ser
reduzido, é a exclusão de atividades desta equipe.
Neste contexto, outra importante vantagem competitiva é a capacidade da
empresa de, não somente produzir produtos cada vez melhores, mas também reduzir
significativamente o seu tempo de desenvolvimento, pois quanto menor for o ciclo de
desenvolvimento maior será a freqüência com que novos produtos serão introduzidos
no mercado.
Nas empresas e organizações que produzem software, a situação não é
diferente. Não se vêem mais grandes projetos (como os “projetos de defesa” ou
militares) que consumiam de dois a três anos, ou até mais, para que fossem
disponibilizados para uso. Hoje, para que as empresas consigam ganhar propostas de
2

trabalho, são obrigadas a diminuir o tempo do desenvolvimento como uma forte
vantagem competitiva.
Taurion (1998) já afirmava que, ao mesmo tempo em que os sistemas
aumentam de tamanho e complexidade, a urgência do desenvolvimento torna-se cada
vez mais essencial. Os negócios não poderão mais esperar pelas soluções de TI. Por
outro lado, sem qualidade, uma aplicação-chave torna-se inútil, mesmo que
implementada rapidamente.
Verifica-se, também, a demanda por pequenas aplicações que, se produzidas por
processos de desenvolvimento atuais, não justificariam o tempo gasto e o alto custo
com grandes fases de análise e especificação para a janela de validade do software.
Um exemplo deste fato é a necessidade de aplicações para empresas da área
financeira, onde as regras de negócios evoluem tão rapidamente quanto a tecnologia.
Outros exemplos são as aplicações voltadas à Web, que devem ser
implementadas tão rápido quanto o crescimento diário de usuários na rede mundial e
ao mesmo tempo em diversos segmentos de negócios, que vão de uma consulta de
extrato bancário a complicadas aplicações para investimento no mercado financeiro e
comércio eletrônico.
Atualmente, mais duas áreas foram inseridas no mercado, e que também
necessitam de aplicações desenvolvidas rapidamente, confiáveis e com qualidade das
informações: o CRM 1 e a tecnologia Wireless2, onde velocidade de desenvolvimento
deve andar lado a lado com os demais requisitos de interoperabilidade e que
incrementa extrema complexidade a estas aplicações. Por exemplo, uma aplicação
onde o front-end de uma central de atendimento possui acesso a todas as informações
de um cliente, além do estado de um pedido que foi efetuado pela WEB, ou através de
uma aplicação de automação de força de vendas em equipamentos handhelds, onde
todas as informações são integradas a um sistema corporativo e sistemas legados.
Impõe-se, então, um problema que ainda não está suficientemente equacionado:
Como produzir aplicações em um ciclo de vida acelerado, confiáveis e com
qualidade?
De acordo com Cajado (1999), se compararmos a produção de software com a
de um automóvel (guardadas as devidas proporções de maturidade de cada uma das
indústrias), observamos que este último não poderia ser controlado sem um projeto, os
tempos de montagem, os processos de produção, pessoas habilitadas para produzir as

1

CRM (Customer Relationship Management), conforme Peppers & Rogers (2000), é um modelo de negócios
centrado no cliente e é identificado pelos nomes marketing de relacionamento, marketing em tempo real, intimidade
com o cliente e uma variedade de outros, cuja idéia é: estabelecer relacionamento com os clientes de forma individual e
depois usar as informações coletadas para tratar clientes diferentes de maneira diferente. O intercâmbio entre um
cliente e a empresa torna-se mutuamente benéfico, uma vez que os clientes oferecem informações em retribuição aos
serviços personalizados que atendem às suas necessidades individuais. Segundo o Gartner Group, "CRM é uma
estratégia de negócio voltada ao entendimento e antecipação das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma
empresa . Do ponto de vista tecnológico, CRM envolve capturar os dados do cliente ao longo de toda a empresa,
consolidar todos os dados capturados interna e externamente em um banco de dados central, analisar os dados
consolidados, distribuir os resultados dessa análise aos vários pontos de contato com o cliente e usar essa informação
ao interagir com o cliente através de qualquer ponto de contado com a empresa ."
2

Wireless – Termo que se refere a telecomunicação em que ondas eletromagnéticas, ao invés de fios, levam
o sinal sobre parte ou todos caminhos de comunicação, por exemplo telefonia celular e pagers.
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diferentes partes do automóvel, os equipamentos necessários para a produção,
desenhos e tudo mais.
Somente com esses conhecimentos é que se pode produzir o automóvel com a
garantia de que ele ficará pronto algum dia.
Lai3 descreve três tendências da Engenharia de Software:
1a. Tendência – a criação do ciclo de vida clássico, onde a necessidade era
instituir uma metodologia que não existia até aquele momento. Ou seja, era preciso
organizar o processo e as fases do desenvolvimento de um projeto de software.
2a. Tendência (atual) – Busca-se a maturidade do processo de modo que seja
possível a redução de prazos e orçamentos mais confiáveis.
3a. Tendência – Produção industrial, onde será possível a produção de software
em alta escala e com grande qualidade do produto final.
Da mesma forma, na gerência de projetos de software, são necessários o
conhecimento, as técnicas, o pessoal adequado e as ferramentas para executar e
controlar o desenvolvimento de produtos de software permitindo o seu
desenvolvimento mais veloz e com qualidade.
Como já foi observado pelo SEI4, a qualidade só poderá ser alcançada com a
aderência dos processos de desenvolvimento através de comprovadas técnicas de
desenvolvimento e verificação periódica do processo de software.
Segundo Cajado (1999), “a gerência de desenvolvimento de software deve
objetivar a qualidade, produtividade e redução de riscos através do planejamento e
execução do desenvolvimento do produto. A atividade mais crítica sob
responsabilidade dessa gerência é, sem dúvida nenhuma, a que envolve o fator
humano. O software é totalmente dependente da habilidade dos desenvolvedores, que
devem estar preparados e comprometidos com o sucesso”.
A necessidade de reduzir o tempo de desenvolvimento de um projeto é um
problema atual. Tendo em vista que muito já foi escrito sobre garantia da qualidade,
estimativa de custo e esforço e melhoria de processo de desenvolvimento de software,
encontram-se poucas pesquisas ligadas diretamente à redução do tempo de
desenvolvimento.
Conclui-se então, que a gestão de projetos utilizando um ciclo de vida acelerado
necessita, inevitavelmente, de processos maduros, e para tal, o gerente deve dominar o
ciclo de vida de software, adotar uma metodologia e processo de desenvolvimento
claro, além de contar com pessoal bem treinado e capacitado e tecnologia adequada
para que o resultado seja uma previsão confiável.
Mais que isto, porém, a empresa necessita organizar-se estrategicamente para
responder à necessária agilidade do mercado.

3

Lai (1993) apud Zahran (1998)

4

SEI apud Cajado (1999)
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1.2 - Perspectiva de contribuição
Pretende-se que este trabalho contribua para o entendimento da gestão dos
projetos de software que necessitem ser desenvolvidos utilizando um ciclo de vida
acelerado, garantindo aos clientes destes projetos satisfação em relação ao prazo,
qualidade e custos envolvidos.
Pretende-se, também, que o trabalho contribua para que os gerentes de projetos
de software possam:
a) Ter uma boa visão das melhores práticas que poderão ser utilizadas;
b) Evitar os erros clássicos da inadequação dos processos às janelas de
mercado;
c) Satisfazer os clientes em relação a prazos (janela de validade) e custos.
Outra contribuição é que, com a aceleração do ciclo de desenvolvimento de
software, é possível aumentar o tempo de vida de um software, aumentar o marketshare e a margem de lucro, proporcionando uma grande vantagem competitiva.
Trata-se de um momento importante da Engenharia de Software porque, cada
vez mais, o desenvolvimento mais veloz de software está se tornando um fator
competitivo e estratégico, inclusive nas organizações onde o software não é o produto
final, mas um insumo estratégico.
1.3 - Metodologia
Para atingir os objetivos de estudo e responder a esta questão, a pesquisa usou
os seguintes passos:
Passo 1: Pesquisa do estado-da-arte
Em primeiro lugar, foi realizada uma pesquisa bibliográfica onde foram obtidos
subsídios para o entendimento dos seguintes fatores, para o sucesso da aceleração do
ciclo:
a) Processo de desenvolvimento de software e ciclos de vida. Mesmo para
projetos que utilizem ciclos acelerados, eles não podem ser construídos de
forma desordenada. Deve-se seguir, ou adequar, um modelo de
desenvolvimento, de forma que se garanta que o que foi requisitado será
construído adequadamente;
b) Modelos de qualidade de processo de software. Um software, mesmo que
desenvolvido utilizando técnicas de redução de cronograma, não pode deixar
de lado o mínimo de qualidade. Deve-se manter e garantir a qualidade do
processo de modo que a qualidade do produto seja mantida também;
c) RAD (Rapid Application Development). O termo RAD é comumente
usado para designar ferramentas que aumentar a produtividade do
desenvolvedor. O fato de que um projeto utilize técnicas ou ferramentas
RAD não o enquadra como projeto de ciclo de vida acelerado, e ainda, se
não for utilizada adequadamente poderá comprometer seriamente o
desenvolvimento e a qualidade do projeto;
5

d) Planejamento de projetos e estimativas. Deve-se planejar e estimar, a fim
de que se possa qualificar e gerenciar o tempo durante o desenvolvimento.
Não é possível controlar o que não se pode medir, mesmo projetos que
utilizem ciclo de vida acelerado;
e) Gestão de risco e de requisitos de projetos de software. Qualquer projeto
de desenvolvimento possui riscos e requisitos básicos que devem ser
considerados e que o gerente deve administrar. Em um projeto utilizando
ciclo de vida acelerado não é diferente. Na verdade, os riscos e os requisitos
devem ser ainda mais gerenciados porque o impacto, em um projeto de ciclo
acelerado, é drástico, já que não há tempo a perder com retrabalho e
correções que poderiam ser evitadas;
f) Formação de equipes de desenvolvimento. A equipe atribuída ao
desenvolvimento de software, que utilize um ciclo acelerado, deve ser
altamente responsável e capaz, com alto desempenho e a gestão e a
comunicação entre seus membros seja eficaz, priorizando as tomadas de
decisões e colaborando com a aceleração do ciclo de desenvolvimento; e
g) Engenharia Simultânea. Entender como a execução de atividades em
paralelo contribui no desenvolvimento de projetos de ciclo de vida
acelerado.
Passo 2: Exemplo de uso da proposta
Em seguida, o autor teve a oportunidade de conduzir um projeto profissional,
que havia fracassado, de acordo com a idéia de aceleração do ciclo.
A análise de ambos os projetos permitiu identificar os problemas decorrentes da
aceleração do ciclo de vida e apresentar soluções sobre as ações a serem tomadas para
auxiliar na conclusão destes projetos.
Passo 3: Desenvolvimento da proposta
Por último, foi desenvolvida uma proposta de gestão e desenvolvimento para
projetos de software em ciclo de vida acelerado. Ao final, foi realizada a comparação
dos resultados dos projetos.
1.4 - Estrutura do trabalho
Este trabalho está estruturado em 4 partes:
a) Parte 1. Composta pelos capítulos 1 e 2, apresenta o objetivo da pesquisa,
a motivação para a pesquisa e mostra uma visão geral da necessidade do
desenvolvimento de software em um ciclo de vida acelerado;
b) Parte 2. Composta pelo capítulo 3, mostra os principais conceitos sobre o
processo de desenvolvimento de software na atualidade, fornecendo a base
para a pesquisa contida neste trabalho e o entendimento de fatores que
podem afetar o desenvolvimento de projetos e tópicos sobre a gestão de
ciclo de desenvolvimento acelerado.
c) Parte 3. Composta pelos capítulos 4, 5 e 6, contém o núcleo da
contribuição do trabalho e descreve os fatores que afetam o tempo do ciclo
de desenvolvimento e a sua gestão, evidencia os problemas enfrentados
atualmente na indústria do software e apresenta a importância e
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necessidades do desenvolvimento com ciclo acelerado no contexto atual da
Engenharia de Software. Também apresenta a proposta do modelo de gestão
de projetos utilizando o ciclo de vida acelerado em detalhe, um exemplo de
uso do trabalho através da análise de um projeto real, as conclusões finais,
as considerações sobre as limitações do estudo e uma visão das
possibilidades para futuras pesquisas.
d) Parte 4. Composta pelos anexos, referências e apêndices, apresenta o
material complementar desta tese.
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CAPÍTULO 2 - A
NECESSIDADE
DO
DESENVOLVIMENTO
SOFTWARE EM UM CICLO DE VIDA ACELERADO

DE

Considerando que já é difícil adequar a execução das atividades de
desenvolvimento de software em um prazo relativamente grande, o que se deve fazer
quando é necessário executá-las mais rapidamente para atender a sua janela de
validade?
Nota-se que a TI (Tecnologia da Informação) está apoiando os negócios de
muitas organizações e que os projetos modernos devem ser implementados
rapidamente, de modo que atendam à velocidade de mudança dos produtos e negócios.
McConnell (1996) observa que um desenvolvimento rápido é um termo
genérico que pode significar "desenvolvimento veloz" ou "cronogramas curtos".
No anseio de se obter a aceleração do desenvolvimento, um grande erro é
cometido: é comum pensar somente na antecipação do prazo final. Ou seja, o
cronograma é simplesmente reduzido sem que sejam avaliados outros pontos
importantes do projeto e suas conseqüências futuras.
Há uma citação de H. L. Mencken 5 que diz: “Para todo problema complexo, há
uma resposta que é curta, simples, e errada”, e soluções simples adaptam-se somente a
problemas simples. E se o desenvolvimento de software é uma atividade complexa, a
aceleração do processo de desenvolvimento de software é mais complexa ainda.
Outro erro cometido, ao gerenciar um projeto de software, é descrito por Steven
Schwartz6, onde é colocada forte ênfase na fase de análise e projeto: “Nós pensávamos
que se gastássemos mais tempo testando o software, teríamos um produto melhor.
Errado! Devemos gastar mais tempo nas fases de análise e projeto, e menos tempo
testando...”
Para reforçar a importância da redução do ciclo de vida de desenvolvimento e
de sua efetiva gestão, pode-se citar alguns benefícios:
a) Aumento do tempo de vida do software. A redução do tempo de
desenvolvimento possibilita a introdução de um software mais cedo no
mercado;
b) Aumento do market-share. Ou seja, o primeiro produto a ser comercializado
poderá assegurar, inicialmente, 100% de uma fatia do mercado. Isto,
juntamente com a redução de custos, provavelmente causará um grande
impacto na capacidade de uma empresa obter e reter uma grande parte do
mercado;
c) Aumento da margem de lucro. Reduzindo o ciclo de vida, a empresa, por ser
a primeira a colocar o produto no mercado, terá maior liberdade em seu
preço;

5

H. L. Mencken apud Pressman (2000)

6

Steve Schwartz apud Collier (1993) foi vice-presidente sênior de qualidade da IBM.
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d) Vantagem competitiva. Reduzir o ciclo de desenvolvimento pode ser uma
boa arma para fazer com que uma proposta de desenvolvimento de projeto
seja mais bem recebida pelo cliente que está contratando um serviço.
Para possibilitar a redução do ciclo de desenvolvimento é necessário que sejam
identificados os pontos, dentro de um projeto de software, que consomem tempo e
atacá-los.
Desde o início, quando surgiu como resposta à "crise do software", a
Engenharia de Software tem como um dos principais objetivos a qualidade. Inúmeros
métodos, técnicas e ferramentas têm sido desenvolvidos no apoio à tarefa de produzir
software com qualidade. Mais recentemente, como ocorre com freqüência, conceitos
surgidos em outras áreas de engenharia vêm sendo aproveitados no desenvolvimento
de modelos de qualidade de software.
O próximo capítulo apresenta conceitos da Engenharia de Software que
fornecem o embasamento para o roteiro de aceleração do ciclo de vida.
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CAPÍTULO 3 - CONCEITOS DA ENGENHARIA DE SOFTWARE PARA
FUNDAMENTAR A ACELERAÇÃO DO CICLO
O propósito deste capítulo é fornecer a base para esta dissertação, obtida da
pesquisa bibliográfica.
Assim, é fornecida uma visão geral dos seguintes assuntos:
a) Propostas de processos para desenvolvimento rápido de software;
b) Garantia da qualidade e modelos de qualidade no processo de software;
c) Gerência do ciclo de desenvolvimento;
d) Gerência de requisitos;
e) Equipes de desenvolvimento.
Pretende-se apresentar estes assuntos com uma abordagem crítica e com uma
visão de aceleração do ciclo de vida do processo de desenvolvimento de software.
3.1 - Propostas de processos para desenvolvimento de software
Sabe-se que a Engenharia de Software requer que as atividades para o
desenvolvimento de software sejam feitas de forma planejada e gerenciada, com
pessoal capacitado, dentro dos custos e prazos estimados e utilizando teorias, métodos,
técnicas e ferramentas adequadas.
Elaborar um processo de desenvolvimento de software significa determinar de
forma precisa e detalhada “quem faz o quê, quando e como”. Um processo pode ser
visto como uma instância de um método com suas técnicas e ferramentas associadas,
elaborado durante a etapa de planejamento, no qual as atividades que o compõem
foram distribuídas aos membros da equipe de desenvolvimento, com prazos definidos
e métricas para se avaliar como elas estão sendo realizadas.
Algumas desculpas, de muitas organizações, para não adotarem um processo de
desenvolvimento são citadas pelo SPMN (1998) em “The Little Book of Bad Excuses”,
entre elas estão:
a) “Não necessitamos de um processo porque possuímos boas pessoas”;
b) “O staff técnico não aceita a disciplina imposta por um processo”;
c) “Nós não verificamos se o uso de um processo melhora a produtividade, a
qualidade e a satisfação do usuário e diminui o ciclo de vida, porque isso
não é necessário”.
No entanto, para a gestão de projetos com ciclo acelerado, é extremamente
importante:
a)

Identificar um processo de desenvolvimento em que a qualidade do
produto seja mantida e que norteará todo o ciclo de desenvolvimento;

b)

Adotar técnicas que proporcione:
b.1) Visibilidade do progresso do projeto;
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b.2) Execução de tarefas simultaneamente;
b.3) Controle dos requisitos;
b.4) Gestão dos recursos, riscos, prazos e custos.
Somente com o entendimento dos conceitos principais do processo de
desenvolvimento de software é possível identificar os pontos fortes e fracos de cada
um, de modo que se possa adaptá-lo as necessidades específicas de aceleração de um
projeto de software.
O Anexo A faz uma definição sucinta dos modelos de processo clássicos na
Engenharia de Software:
a)

Ciclo de vida clássico (modelo em cascata);

b)

Evolutivo;

c)

Prototipação;

d)

Espiral;

e)

Unificado.

Nota-se que o processo de ciclo de vida em Cascata não tolera muita
flexibilidade que permita a aceleração do desenvolvimento. Os projetos reais
raramente seguem um fluxo seqüencial e o cliente não consegue declarar todas as suas
exigências de uma só vez. O maior problema é que depois de uma fase executada é
praticamente impossível voltar à fase anterior para corrigir eventuais erros
encontrados sem que sejam gerados atrasos e retrabalhos indesejáveis e que afetam
diretamente a aceleração do ciclo de vida de desenvolvimento.
O modelo de Prototipação permite que o cliente possa visualizar uma prévia do
produto final através de protótipos. Com certeza, este processo permite uma
verificação antecipada do produto final pelos desenvolvedores, clientes e usuários,
proporcionando a correção dos problemas detectados antes de sua implementação. É
necessário que o escopo do protótipo e o número de ciclos sejam bem definidos para
tornar o projeto gerenciável. Embora a prototipação tenha enormes vantagens e deva
ser incentivada, basear o desenvolvimento somente no incremento de protótipos pode
ocasionar a perda do controle por parte do gerente e conseqüentemente um software
mal documentado e com arquitetura mal definida.
O modelo Evolutivo permite disponibilizar funcionalidades parciais para
utilização e proporcionar boa visibilidade do progresso do desenvolvimento do
software ao cliente por meio de protótipos funcionais, auxiliando na redução de
defeitos através da melhor definição dos requisitos. Sua utilização é ideal quando não
se têm todos os requisitos definidos. Porém, este modelo exige que a priorização dos
requisitos deva ser realizada da melhor maneira possível e que a arquitetura do
software seja bem definida. Do contrário, com a entrega das funcionalidades aos
clientes continuamente, pode-se perder de vista o final do projeto e novos requisitos
obtidos podem influenciar em outros já definidos e implementados anteriormente,
podendo ocasionar retrabalho e atrasos indesejáveis.
O modelo Espiral proporciona uma melhor gestão do desenvolvimento do que
os outros processos porque permite aproveitar as vantagens dos outros modelos e evita
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problemas através da análise de riscos. Devido à sua natureza genérica e forte apoio na
análise de riscos, sua utilização requer:
a)

Cuidado e atenção na gestão do projeto;

b)

Equipe experiente na identificação e redução dos riscos;

c)

Melhor planejamento das atividades de seus ciclos, para que possa ser
aplicado de maneira consistente por toda a equipe;

d)

Certo nível de flexibilidade e liberdade nos prazos e custos de
desenvolvimento.

Por causa dos itens apresentados, particularmente os itens (b) e (d), o modelo
Espiral deve ter atenção especial ao ser aplicado no ciclo acelerado para não
proporcionar atrasos que comprometam o processo produtivo.
Como o modelo Unificado é baseado em componentes, se eles não estiverem
desenvolvidos e prontos para utilização, o projeto não terá ganho substancial na
redução do tempo de desenvolvimento. Também, como o levantamento dos requisitos
e da arquitetura é feito com base em casos de uso, que podem ser refinados muitas e
muitas vezes até contemplarem todas as necessidades, se não for bem gerenciado,
poderá acarretar atrasos ao projeto. Outro ponto, muito importante, é que a equipe
deve possuir bons conhecimentos dos modelos que devem ser criados.
A seguir são descritos alguns processos que surgiram como resposta à
necessidade de se produzir aplicações rapidamente.
3.1.1 - Engenharia Simultânea
Atualmente, qualquer empresa que busca competitividade deve ter extrema
capacidade de mudança para adaptar-se a seu meio ambiente dinâmico. Conforme
Cassaroto, Fávero & Castro (1999), a Engenharia Simultânea surgiu como uma
tentativa de tornar a execução de projetos mais rápida. Segundo Stalk e Hout7,
superando a década de 80 ou a Década da Qualidade, a década de 90 iniciou como a
Década da Responsividade, ou seja, a década da resposta rápida (maior velocidade
para entregar produtos e maior velocidade para colocar novos produtos no mercado).
O termo Engenharia Simultânea, que deriva da expressão em inglês Concurrent
Engineering, procura realizar várias etapas do projeto simultaneamente e, como
relatam Cassaroto, Fávero & Castro (1999), incorpora o uso da força-tarefa, que se
caracteriza por uma auto-organização ou uma equipe formada por profissionais com
atribuições específicas com o objetivo de executar uma tarefa específica. Essa
modalidade de gestão de projetos foi introduzida nas empresas após a Segunda Guerra
Mundial, inclusive com o aproveitamento de ex-militares na gestão dos projetos.
Observa-se uma grande vantagem: como há um grupo com dedicação, metas de
qualidade, prazos e custos e um responsável geral, evita-se o clássico “passar o
bastão”. O segredo reside em criar um grupo força-tarefa com autonomia de recursos e
de programação, mas que não seja isolado. Segundo Stalk e Hout8:

7

Stalk e Hout apud Cassaroto, Fávero & Castro (1999)

8

Stalk e Hout apud Cassaroto, Fávero & Castro (1999)
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“Uma companhia com ciclo rápido de desenvolvimento de novos produtos (...)
junta todos os recursos de desenvolvimento do produto em um grupo – incluindo
marketing, projeto, fabricação e, em alguns casos, finanças e vendas. Os participantes
dessas áreas funcionais trabalham conjuntamente em tempo integral. Com freqüência,
encontram-se fisicamente trabalhando no local onde o novo produto será fabricado, e
o programa de desenvolvimento se movimenta rapidamente através de cada atividade
funcional”.
Cassaroto, Fávero & Castro (1999), também, apresentam uma sugestão de três
passos para a implantação da Engenharia Simultânea:
a)

Adotar as técnicas de gerência de projetos. Isto é fundamental, pois
engenharia simultânea é apenas uma forma de organizar e gerenciar
projetos;

b)

Criar um grupo em tempo integral com o conceito de força-tarefa,
contando com elementos de vários departamentos ou empresas envolvidas,
com grande integração e permitindo a redução do prazo para tomada de
decisão em certos pontos do projeto;

c)

Adotar a execução de atividades simultaneamente. Esse passo exige uma
equipe altamente afinada entre si e sintonizada com os departamentos
funcionais ou empresas e exige a utilização de técnicas para concepção de
produtos, como o QFD 9.

É fundamental que no grupo força-tarefa sejam colocadas as pessoas melhores e
mais experientes das áreas envolvidas com dedicação exclusiva ao projeto e que a
organização conceda uma verdadeira autonomia ao grupo. Igualmente importante, é
escolha do gerente do projeto. Deve-se ter um cuidado especial porque ele gerenciará
não apenas o grupo-tarefa, mas todo o esforço da empresa ou grupo de empresas.
Deve-se atentar que quando o tempo para o desenvolvimento é reduzido, mais
tarefas devem ser realizadas concorrentemente ao invés de seqüencialmente e, dado
que cada tarefa fornece informações que são úteis na execução de outras tarefas, podese correr o risco de ocorrer retrabalho em atividades que já foram executadas
anteriormente.
A Engenharia Simultânea possui algumas características que auxiliam o ciclo
acelerado de desenvolvimento, mas sua introdução não é simples e exige maturidade
não só dos participantes do projeto mas de todos os dirigentes da empresa. Outra
característica interessante é que se o projeto for inicialmente bem planejado, muitas
atividades poderão ser desenvolvidas simultaneamente. Também implementa o uso de
equipe força-tarefa em algumas atividades. A utilização de tais equipes pode
proporcionar uma ajuda importante no desenvolvimento de atividades permitindo a
aceleração do ciclo de desenvolvimento. Mas o gerente do projeto deve ficar atento à
ociosidade dos recursos da equipe força-tarefa em uma ou outra fase do projeto,
podendo gerar um aumento no custo destas atividades e, conseqüentemente, do
projeto.

9
QFD (Quality Function Deployment) é uma técnica de gestão da qualidade que converte as necessidades do
cliente em requisitos técnicos de software. Originalmente desenvolvida no Japão e seu primeiro uso foi na Kobe
Shipyard of Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. no início dos anos 70. De acordo com Zultner apud Pressman (2000),
“QFD se concentra na maximização da satisfação do cliente do processo de engenharia de software”.
Complementando, QFD enfatiza um entendimento do que é valioso e então prepara estes valores ao longo do processo
de engenharia.
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3.1.2 - Rapid Application Development (RAD)
RAD (Rapid Application Development), é um termo criado por James Martin
para um modelo de desenvolvimento de sistemas de informações, porém, atualmente
não há um consenso muito definido deste termo.
Apesar do termo RAD, atualmente, identificar ferramentas de desenvolvimento,
o modelo de ciclo de vida de software denominado Rapid Application Development
(RAD) foi desenvolvido extensivamente por James Martin. Segundo Martin (1991),
RAD “é um modelo que permite às organizações responderem muito mais rápido aos
requisitos estrategicamente importantes e que satisfaz a necessidade, urgente, das
organizações para colocar um produto mais rápido no mercado, aumentar a qualidade
enquanto o custo diminui e trabalhar melhor com menos recursos”.
Martin (1991) enfoca cinco pontos principais:
a) Pequena equipe de desenvolvimento;
b) Prototipação rápida;
c) Ferramentas CASE (Computer Aided Software Engineering) integradas;
d) JAD 10 interativo; e
e) Limites rígidos de tempo de desenvolvimento.
Este modelo é especificamente adequado ao desenvolvimento de sistemas de
informação e como ele coloca fortes dependências em geração de código automático,
não é aconselhável sua utilização em aplicações onde há grande vínculo entre os
módulos. Apesar de limitar-se a sistemas de informação, o trabalho de James Martin é
significativo porque oferece um modelo de ciclo de vida que tem, como objetivo
principal, a redução do tempo de desenvolvimento. Como explica Pressman (2000), o
ciclo possui fases de modelagem do negócio, modelagem dos dados, modelagem do
processo, geração da aplicação e testes.
Pressman (2000), define RAD como um processo incremental de
desenvolvimento de software ,que enfatiza um ciclo de desenvolvimento
extremamente curto, e escreve “que o processo RAD é uma adaptação do modelo
linear seqüencial em que o desenvolvimento rápido é alcançado usando a
componentização”.
De acordo com Taurion (1998), a técnica RAD começou em meados da década
de 80, quando as necessidades de velocidade de desenvolvimento exigidas pelos
negócios não eram mais atendidas pelas metodologias então adotadas. Assim, para
contrabalançar a rigidez desses métodos e a conseqüente demora na entrega dos
produtos, criou-se uma técnica mais flexível e adaptada às tecnologias que
começavam a despontar. Notava-se que o diferencial estava na interatividade com o
usuário. O processo permitia feedbacks contínuos e ajustes rápidos, e não apenas
quando o sistema era entregue, como as técnicas até então em uso.

10
JAD – Martin (1991) descreve o JAD (Joint Application Development) como uma prática que envolve o cliente ou usuário
final, no projeto e desenvolvimento de uma aplicação, através de uma série de reuniões chamadas sessões de JAD. O JAD foi criado por
Chuck Morris e Tony Crawford, ambos da IBM, no final dos anos 70 e iniciaram sua introdução em workshops em 1980. O JAD, em
comparação com as outras práticas, é considerado mais rápido para acelerar o tempo de desenvolvimento e proporcionar uma maior
satisfação do cliente, porque o cliente é envolvido por todo o processo de desenvolvimento.
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Já para Belloquim (1997), RAD significa uma ferramenta que permite o
aumento de produtividade no desenvolvimento das aplicações, tal como ferramentas
CASE que a partir da modelagem de processo e de dados geram automaticamente o
código dos programas, ao mesmo tempo em que geram a documentação do projeto,
reduzindo o tempo gasto nessas atividades.
A partir da avaliação de projetos, da pesquisa que foi realizada e da experiência
do autor, este trabalho aponta que se deve levar em conta o tipo do projeto a ser
desenvolvido e não se limitar aos cinco pontos focados por Martin (1991), descritos
anteriormente, ou seja:
a)

Se a equipe deve ser pequena, em contrapartida ela deve ser altamente
capacitada e comprometida com o projeto;

b)

Adotando-se a prototipação rápida, não se pode deixar de lado a
documentação e validação dos requisitos;

c)

Adotando-se ferramentas CASE, elas devem refletir fielmente os requisitos
impostos na prototipação;

d)

Utilizando-se JAD para obtenção dos requisitos, estas sessões devem ser
bem conduzidas para que os requisitos sejam fortemente esclarecidos;

e)

Se o limite de tempo de desenvolvimento deve ser rígido, então todos os
itens anteriores devem ser totalmente cumpridos.

De acordo com Taurion (1998), a ênfase na rapidez de desenvolvimento
sacrificou os processos metodológicos, gerando soluções rapidamente, mas de pouca
qualidade. Ele ainda faz uma observação, dizendo que o desenvolvimento utilizando
técnicas RAD pode ser realmente rápido, porém, muitas vezes as aplicações geradas
são instáveis, cheias de erros e com alto custo de manutenção ou aplicações
“descartáveis” (aplicações que são construídas rapidamente para um objetivo em curto
prazo em que não se pretende efetuar manutenções).
Taurion (1998) enumera as principais causas de insucesso, após diagnosticar
alguns projetos utilizando RAD que não foram bem sucedidos:
a)

Falta de capacitação em gestão do projeto. Muitas vezes, o líder do projeto
era apenas um expert em ferramentas de desenvolvimento proporcionando
uma má gestão do projeto, limitando-se apenas a codificação e esquecendo
das suas atribuições como gerente;

b)

A interação da equipe de desenvolvedores com os usuários exigia
conhecimento do negócio, para que a linguagem fosse compreendida por
ambos os lados;

c)

O critério para a composição da equipe foi, na maioria das vezes,
conhecimento da ferramenta de desenvolvimento;

d)

O usuário, em muitos casos, não estava comprometido com o projeto,
desse modo sua participação não era adequada. E, às vezes o usuário
envolvido era simplesmente o que estava disponível no momento;

e)

Muitas das aplicações diagnosticadas foram desenvolvidas sem o mínimo
de planejamento, sem os objetivos do negócio definidos claramente, que
obrigavam a uma prototipação interminável e sem um controle de custos;
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f)

As aplicações foram desenvolvidas isoladamente, sem visão do conjunto e,
no momento da integração gerou-se um caos.

Observa-se que os itens (a), (b) e (c) são causas problemáticas em qualquer
projeto, o item (d) é um fator grave que prejudica a aceleração do processo de
desenvolvimento e os itens (e) e (f) são causas típicas de insucesso utilizando RAD.
Analisando os fatores acima, percebe-se claramente que o insucesso da
utilização do RAD é ausência total de processos e gestão do projeto. Os projetos que
necessitam de aceleração no seu ciclo de desenvolvimento devem fazer uso de
profissionais com grande experiência de gerência de projetos, conhecimento do
negócio e alto nível de comprometimento, e devem ser desenvolvidos com uma visão
ampla do que está sendo construído.
De acordo com Taurion (1998), uma pesquisa do Gartner Group demonstrou
que menos de 20% de seus clientes conseguiram finalizar mais de um projeto
utilizando técnicas RAD. Em geral os projetos foram abortados ou recomeçados.
Outra pesquisa apresentada por Taurion (1998), do Standish Group referente ao ano de
1994, indicou que para cada 100 projetos que falharam, 94 foram recomeçados desde
o início e alguns tiveram de ser recomeçados várias vezes.
Nota-se que o desejo de finalizar um projeto rapidamente pode fazer com que a
equipe de desenvolvimento apenas codifique os programas, usando uma ferramenta
RAD e esquecendo de realizar atividades importantes para a conclusão do projeto,
como planejamento, controle e análise dos requisitos e riscos. Da mesma forma como
no processo unificado, o RAD faz grande uso de componentes reutilizáveis, assim,
antes do gerente do projeto adotar o processo RAD, deverá ser verificada a existência
de componentes reutilizáveis e decidir pelo seu uso.
3.1.3 - Extreme Programming
De acordo com Pollice (2001), Extreme Programming, ou programação
extrema, também chamada de XP, é uma disciplina de desenvolvimento de software
criada por Kent Beck em 1996 baseada em quatro valores: comunicação, simplicidade,
feedback e coragem. Fowler (2001) escreve que este processo enfatiza uma
comunicação entre o usuário, colocando-o no mesmo local da equipe de
desenvolvimento e o usuário decide o que deve ser feito e quando. Pollice (op. cit.)
argumenta que a simplicidade é expressa em um contínuo refactoring11 do código
gerado.
Também, a XP enfatiza a re-alimentação através de várias versões pequenas e
contínuos testes. Coragem significa fazer a coisa certa, até mesmo quando não seja a
mais popular ou ser honesto sobre o que se pode ou não fazer, como afirma Fowler
(2001).
De acordo com Beck (2000), a XP pode ser uma excelente alternativa para
pequenos projetos com uma equipe pequena, que inclui o usuário.
Existem doze práticas que dão suporte aos quatro valores da XP. São eles:

11
Técnica onde o código é revisado e aprimorado, para remoção da complexidade, redundâncias e duplicidade de
funcionalidades.
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a) Plano de Jogo – Determina as características na próxima versão através da
combinação de relatos priorizados e estimativas técnicas;
b) Pequenas versões – Disponibilizar versões para o usuário freqüentemente;
c) Metáfora – A metáfora é um relato simples que é compartilhado ou uma
descrição do fluxo de trabalho do sistema;
d) Projeto simples – Deixar o projeto simples mantendo o código simples.
Examinar freqüentemente para a complexidade e removê-la imediatamente;
e) Testes – Os usuários devem escrever testes para testarem os relatos. Os
programadores devem escrever testes para testar qualquer parte do código
que ele construiu. Deve-se escrever testes antes de iniciar a codificação;
f) Refactoring – Esta é uma técnica onde código é revisto e aprimorado, para
remoção da complexidade, redundâncias e duplicidade de funcionalidades;
g) Programação em dupla – Uma dupla de programadores, em um único
equipamento, desenvolve o programa. Enquanto um codifica o programa, o
outro revisa o código gerado para sua correção e compreensão;
h) Propriedade coletiva – Todos são donos do programa. Isto significa que
qualquer componente da equipe pode mudar qualquer parte do código
quando necessário;
i)

Integração continua – Construir e integrar o sistema várias vezes ao dia,
sempre que uma tarefa seja concluída;

j)

Quarenta horas semanais – Os programadores não devem trabalhar mais
do que 40 horas por semana. Os programadores não serão totalmente
eficientes se estiverem cansados. Assim, não é permitido que eles façam
horas extras por mais de duas semanas consecutivas;

k) Usuário no local – Um usuário verdadeiro deve trabalhar no ambiente de
desenvolvimento o tempo todo para ajudar a definir o sistema, escrever
testes e responder questões;
l)

Padrões de codificação – Os programadores devem adotar uma consistente
padronização de codificação.

Basicamente, o desenvolvimento utilizando XP é efetuado da seguinte maneira:
a)

As histórias do usuário, que são escritas pelo próprio usuário, são utilizadas
para efetuar as estimativas do planejamento da versão, auxiliar na obtenção
dos requisitos e na criação dos cenários de testes;

b)

O pico arquitetural explora soluções potenciais para reduzir riscos de
algum problema técnico, que podem ser escritas na forma de metáforas
(relatos simples), e que também auxiliam as estimativas do planejamento
da versão;

c)

No planejamento da versão, são efetuadas novas atividades de pico para
melhorar as estimativas e, assim, criar o plano da versão que é utilizado no
desenvolvimento;

d)

O desenvolvimento é efetuado de forma iterativa, ou seja, o cronograma é
dividido em inúmeras iterações de uma a três semanas. Se no momento do
desenvolvimento for adicionada uma nova história do usuário, a versão
deve ser replanejada;
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e)

Para cada iteração, são efetuados testes de aceite e somente depois que
todos os erros forem corrigidos, deve-se passar para uma nova iteração;

f)

Os itens (d) e (e) devem ser executados até que todas as iterações sejam
finalizadas e, ao final, a versão planejada seja liberada para utilização.

A Figura 2 ilustra a disciplina eXtreme Programming.
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FIGURA 2 - eXtreme Programming
Adaptado de http://www.extremeprogramming.org/map/project.html acessado
em [15.07.2001]
Um gerente de projeto, ao decidir adotar a XP como processo de
desenvolvimento, deve atentar aos seguintes aspectos:
a)

A XP considera que o cliente deva fazer parte da equipe de
desenvolvimento, mas na maioria das vezes ele pode não estar disponível
em todas as fases de desenvolvimento do projeto;

b)

Disponibilizar pequenas versões continuamente ao cliente pode dificultar a
previsão de quantas versões deverão ser construídas para finalizar o projeto
e comprometer sua visibilidade e seu controle;

c)

A propriedade coletiva leva o gerente do projeto a introduzir uma boa
gerência de configuração, assegurando qualidade aos componentes do
projeto;

d)

Como a XP enfatiza a construção do código, o gerente deve
institucionalizar o uso de documentos para as outras fases do processo de
desenvolvimento;

e)

A programação em dupla leva ao gerente a criar uma equipe maior.

A XP pode garantir a aceleração no desenvolvimento aos projetos, desde que:
a)

Os projetos não requeiram muita complexidade;

b)

Todos os participantes, principalmente o cliente, aceitem todas as suas
regras;

12

Pico – Atividade de alta intensidade e curta duração.

18

c)

O cliente não queira uma especificação detalhada do sistema antes de
começar a codificação;

d)

Os programadores não sejam medíocres;

e)

A equipe do projeto não seja grande (mais do que 10 programadores);

f)

O feedback seja rápido;

g)

Seja possível realizar os testes.

3.1.4 - Agile Modeling (Modelagem Ágil)
De acordo com Astels, Miller & Novak (2002), a Agile Modeling (ou AM) é
uma metodologia baseada na prática para o modelo efetivo e a documentação dos
sistemas baseados em software.
Ambler (2002) relata que um grupo, inicialmente formado por 17 especialistas
em metodologias, formou a Agile Alliance Software Development em fevereiro de
2001. Este grupo de pessoas definiu um manifesto para encorajar as melhores
maneiras no desenvolvimento de software, e então basearam a formulação do
manifesto em uma coleção de valores, princípios e práticas, que definem um critério
para o desenvolvimento ágil de software.
Astels, Miller & Novak (2002) afirmam que os modelos ágeis são mais efetivos
do que os modelos tradicionais, porque são suficientemente bons e não precisam ser
perfeitos, e que uma abordagem de AM pode ser usada para os requisitos, a análise, a
arquitetura e o projeto.
A Agile Alliance (2001a) promove:
a)

Os indivíduos e as interações em vez dos processos e das ferramentas;

b)

O software de trabalho em vez da documentação e das ferramentas;

c)

A colaboração com o cliente em vez da negociação do contrato;

d)

Responder à mudança em vez de seguir um plano.

De acordo com Ambler (2002), a AM inclui os valores da XP – comunicação,
simplicidade, feedback e coragem – e estende-os com humildade e honestidade:
a)

Comunicação;

b)

Simplicidade;

c)

Feedback;

d)

Coragem;

e)

Humildade;

f)

Honestidade.

Ambler (2002) apresenta os princípios da AM, divididos em centrais e
suplementares, da seguinte maneira:
a)

Princípios Centrais:
a.1)

Assumir a simplicidade;
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a.2)

Aceitar a mudança;

a.3)

Preparar os esforços contínuos;

a.4)

Mudanças incrementais;

a.5)

Maximização do investimento do projeto;

a.6)

Variedade de modelos;

a.7)

Qualidade no trabalho desenvolvido;

a.8)

Feedback constante;

a.9)

Objetivo principal: o software;

a.10) Minimizar o tamanho mantendo as funcionalidades.
b)

Princípios Suplementares:
b.1)

Conteúdo versus apresentação;

b.2)

Todos podem aprender uns com os outros;

b.3)

Conhecer os modelos;

b.4)

Conhecer as ferramentas;

b.5)

Capacidade de adaptação;

b.6)

Comunicação aberta e honesta;

b.7)

Investigar os instintos das pessoas;

b.8)

Reutilização de recursos.

Em relação a AM, deve-se considerar que ela não define procedimentos
detalhados para a criação de determinado tipo de modelo, mas fornece sugestões sobre
como criar modelos efetivos. Em termos simples, a AM é uma coleção de valores,
princípios e práticas para criar o modelo de software, que pode ser aplicado em um
projeto de desenvolvimento de forma efetiva e simples. A AM, de certo modo,
complementa a XP. Ou seja, a XP foca seus princípios e práticas principalmente na
atividade de codificação do software e a AM nos modelos que devem ser criados para
suportar a codificação.
Apesar da AM ser um termo novo na Engenharia de Software atual, ela traz
alguns conceitos (seus valores e suas práticas) que podem auxiliar a aceleração do
ciclo de desenvolvimento em conjunto com outros fatores e ações. Mas deve-se fazer
um estudo mais aprofundado antes de implementá-la como um padrão no processo de
desenvolvimento já que ela não implementa nenhuma metodologia ou processo
explicitamente.
De acordo com Humphrey, citado por Fernandes (2000), a gestão do processo
de desenvolvimento de software é diferente da gestão de um processo típico de
manufatura, em virtude dos seguintes aspectos:
a) O software, geralmente, é mais complexo do que outros produtos
manufaturados;
b) Em outros campos da engenharia, a entrega para a manufatura segue uma
disciplina natural que não é encontrada no processo de software;
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c) A disciplina de software não é baseada na ciência natural. Não se baseia em
fundações naturais estáveis da ciência, como a física;
d) O software é a parte mais visível de um sistema para os usuários, portanto,
objeto de constantes mudanças e reclamações;
e) O custo insignificante de reproduzir o software faz com que a descoberta de
problemas ocorra muito tarde no ciclo de vida.
Fernandes (2000) relata que o processo é o elo de ligação que vem responder ao
problema entre pessoas, equipes, tecnologia, estruturas organizacionais e a gestão em
um todo coerente, focando nos objetivos e metas de negócio.
Assim, verifica-se que a adoção de um processo para o desenvolvimento de
software pode garantir o ciclo acelerado, porém, não garante a qualidade do software
desenvolvido. Dessa maneira, é necessário estudar outros assuntos que interferem
diretamente na qualidade do software e na velocidade em que ele é desenvolvido,
como garantia da qualidade, gerência do ciclo de desenvolvimento, gerência de
riscos, gerência de requisitos e equipes de desenvolvimento. Estes assuntos são
abordados nos tópicos seguintes.
3.2 - Garantia da qualidade e modelos de qualidade de processo de software
Desde a década de 70, como conseqüência da globalização da economia e a
difusão de métodos e técnicas, como a Qualidade Total e a Melhoria Contínua da
Qualidade, as organizações em geral vêm prestando maior atenção ao conceito da
qualidade, pois hoje em dia o potencial comprador de um bem ou serviço tem maior
acesso à informação para que sua escolha seja a melhor em termos comparativos. Em
conseqüência as organizações têm que oferecer melhores produtos e/ou serviços que
satisfaçam as expectativas de seus potenciais clientes.
Assim, se uma organização deseja ser competitiva no mercado, deve contar com
um sistema de qualidade que garanta que a provisão dos bens e/ou serviços a colocar
no mercado estará de acordo às expectativas de seus potenciais clientes, que se aplica
também ao desenvolvimento de software.
Todos os modelos possuem características importantes que auxiliam na
produção de um software com qualidade. Diferente de um processo de
desenvolvimento de software, que pode ser escolhido e adaptado ao projeto e não
implica em custos excessivos ao projeto, o processo de qualidade é colocado de forma
corporativa e envolve mudanças e ações organizacionais.
O Anexo B faz uma definição sucinta do que é qualidade e descreve brevemente
os seguintes os modelos de qualidade de software:
a)

ISO 9000-3 – Quality Management and Quality Assurance - Standards;

b)

ISO/IEC 12207-1 - Information Technology Lifecycle Processes;

c)

CMM - Capability Maturity Model;

d)

SPICE - Software Process Improvement & Capability dEtermination.(ISO
15504).

A qualidade deve ser implementada no processo de desenvolvimento de
software não com a visão de que auxilia também na aceleração do ciclo de vida do
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desenvolvimento, mas sim, que garanta que o produto gerado estará pronto para
atender às exigências do mercado.
Verifica-se que, na aceleração do ciclo de desenvolvimento, a qualidade não
pode ser eliminada. A aceleração do ciclo necessita de processos maduros, pois não há
espaço para erros na condução do projeto e a qualidade deve garantir o alinhamento
entre necessidades dos usuários e as especificações, das especificações com o produto,
e que o produto final possua a menor quantidade de erros possíveis.
A qualidade do resultado deve ser uma das maiores preocupações de qualquer
organização que produza software. Por isso, métodos e procedimentos devem ser
estabelecidos na metodologia de desenvolvimento para garantir a entrega do software
com qualidade. A qualidade auxilia, mas não garante a aceleração do ciclo de
desenvolvimento.
Da mesma forma, a melhoria do processo de software levam a uma gerência
mais eficaz do processo e proporciona um produto melhor. Portanto, espera-se que se
a organização estiver em processo de melhoria, será mais fácil aplicar ações que
permitam acelerar o ciclo de desenvolvimento. No entanto, o fato de haver gerência do
processo não implica, necessariamente, na aceleração do ciclo.
Há muitos pontos de contato entre os processos de desenvolvimento e os
modelos de qualidade. Ambos são importantes para organizações nos níveis iniciais de
maturidade ou como “recurso de sobrevivência” no mercado.
3.3 - A gerência do ciclo de desenvolvimento
A grande variedade e complexidade de diferentes ambientes, onde os projetos
de software são desenvolvidos, requerem várias e difíceis decisões administrativas e
tecnológicas. Incluindo a necessidade da aceleração do ciclo de desenvolvimento, este
cenário exige, cada vez mais, a valorização das funções administrativas de
planejamento e controle para a sua gestão eficaz, reduzindo a incerteza e avaliando os
riscos, prazos e custos.
3.3.1 - Planejamento e controle
Sabe-se que o planejamento e controle das atividades de um projeto são
extremamente importantes e garante sua correta finalização. Mas, nos projetos com
ciclo acelerado, o planejamento e controle devem ter mais ênfase, já que não há tempo
para ser desperdiçado.
Conforme Cassaroto, Fávero & Castro (1999) citam, o planejamento é como um
processo desenvolvido pela empresa para o alcance de uma situação desejada, de
modo mais eficiente e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos
disponíveis, e que pressupõe a necessidade de um processo decisório que ocorrerá
antes, durante e depois de sua elaboração e implementação.
Hsia (1996) escreveu que “o software, assim como o vento é invisível, porém
poderoso. Podemos ver o vento apenas observando seus efeitos, como o balançar de
folhas e galhos e redemoinhos. E, podemos ver o software observando sua
funcionalidade. A ‘invisibilidade’ é o que faz a gestão do software tão difícil – é muito
difícil monitorar a construção de algo que não se pode ver”.
22

Para manter a visibilidade e controle do projeto, é importante, que seja criado
um plano do projeto. Cada atividade no processo do software deve produzir um
produto que pode ser revisado e pode agir como base para os passos seguintes. Este
plano deve conter informações sobre o projeto que viabilize o controle e visibilidade
pelo gerente. Estas informações, muitas vezes, são cruciais para que o projeto seja
desenvolvido e podem afetar diretamente as estimativas e os riscos definidos
anteriormente.
Reifer (2001) cita sete sinais mortais da gestão de projeto que o planejamento e
o controle devem atacar diretamente:
a)

Requisitos voláteis;

b)

Planejamento pobre;

c)

Cronogramas e orçamentos irreais;

d)

Controles inadequados;

e)

Sub-capitalização;

f)

A Síndrome de “Nós somos diferentes”;

g)

Falta de enfoque na qualidade.

A atividade de planejamento de projetos é bem mais complexa do que
normalmente se imagina. Mas o fato é que uma boa parte dos problemas que
encontramos no desenvolvimento de software pode ser atribuída a um planejamento
deficiente. Assim sendo, o tempo e esforço gastos no planejamento devem ser vistos
como um investimento. Um bom planejamento não é fácil, mas deixar de planejar
costuma sair muito mais caro.
No desenvolvimento de software com ciclo de vida acelerado, as atividades de
planejamento e controle são tão importantes quanto a atividade de execução do projeto
e devem ser executadas para garantir que produto seja entregue e, ainda, requer melhor
preparo do gerente de projetos em lidar com o desconhecido, onde a gestão de risco é,
certamente, um grande instrumento.
3.3.2 - Gerência de Riscos
De acordo com PMI-MG (2000), um risco é um evento ou condição incerta que,
se ocorrer, tem efeito positivo ou negativo no objetivo do projeto. Um risco tem sua
causa e, se essa ocorrer, uma conseqüência. Um risco é um problema em potencial,
dos muitos que podem ocorrer no desenvolvimento de um projeto de software.
É importante entender que o risco não é um problema, mas sim a possibilidade
de algo que poderá ocorrer no futuro. Ele deve ser tratado como a probabilidade de um
fato vir a acontecer e de seu efeito sobre o projeto. Os resultados podem ser negativos
(como aumento dos custos) ou positivos (como atraso de cronograma propiciado pela
chegada de uma nova tecnologia mais eficiente e barata).
O SPMN (1998), em “The Little Book of Bad Excuses”, cita uma lista de
desculpas da não utilização da Gerência de Riscos no desenvolvimento de software,
como:
a) “Nós não temos nenhum risco”;
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b) “Tornar os riscos públicos podem matar o projeto”;
c) “Meus clientes não querem ouvir que eles são a fonte de risco”;
d) “Identificar riscos é ruim para minha carreira”;
e) “A nova tecnologia, que nunca usamos antes, irá diminuir o risco”;
f) “O projeto é muito pequeno para executar uma gestão de risco”.
Os projetos de TI possuem características marcantes, que os diferenciam dos
demais – são projetos em que o controle sobre as incertezas e as indefinições é um
fator de determinação do sucesso ou fracasso. Estes projetos iniciam-se com vagas
idéias do que se deseja, pouco conhecimento do processo e quase nenhuma visão dos
resultados. Conforme Dias (1999) relata, pela própria natureza, os projetos de software
implicam em um certo grau de incerteza e imprevisibilidade. Além disso, Mackey
(1996) afirma que, na construção de um projeto de software envolvendo múltiplos
usuários com inovações significativas, a lei de Murphy será implacável: alguma coisa,
inevitavelmente, irá dar errada. Assim, antes de iniciar um projeto, deve-se entender
quais os problemas poderão afetá-lo.
Esse é um cenário comum que requer esforço da equipe de TI e, principalmente,
muita atenção do gerente de projetos para transformar desejos dos usuários em um
ferramental que torne os seus clientes mais competitivos para o mercado. Gerenciar
este ambiente desconhecido é o propósito que novas técnicas de gestão buscam
alcançar – entre elas está a Gerência de Risco.
De acordo com PMI-MG (2000), a Gerência de Risco do Projeto inclui
processos envolvendo:
a) A identificação dos riscos, que consiste em determinar quais os riscos são
mais prováveis de afetar o projeto e documentar as características de cada
um;
b) A quantificação dos riscos, que envolve a avaliação dos riscos e suas
interações para previsão do espectro de prováveis resultados do projeto;
c) O desenvolvimento de respostas aos riscos, que envolve definir os passos
necessários para o aproveitamento das oportunidades e respostas às ameaças;
d) O controle das respostas aos riscos, que envolve a execução do plano de
gerência a fim de responder aos eventos de risco no decorrer do projeto.
Pressman (2000) faz uma citação que resume muito bem o que se deve fazer ao
deparar-se com os riscos: “Se você não atacá-los ativamente, eles irão, ativamente,
atacar você...”.
Como foi observado por Lister (1997), para praticar a gerência de risco,
eficientemente, deve-se conhecer o “inimigo”, executando as seguintes ações:
a) Identificar os riscos;
b) Determinar a possibilidade de cada risco manifestar como um problema;
c) Avaliar sua exposição se o risco ocorrer (dinheiro, tempo e esforço
consumido);
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d) Definir que riscos devem ser gerenciados;
e) Tomar uma ação sobre o risco;
f) Planejar a contingência além da ação imediata.
Essas ações são, praticamente, as mesmas que as apresentadas por PMI-MG
(2000) e complementa que a organização deve ser compromissada e para que o projeto
alcance o sucesso a gerência de risco deve ser executada durante todo o processo de
desenvolvimento.
Por mais simples que seja efetuada a identificação dos riscos do projeto, o
gerente de projeto deve demonstrá-la à equipe como uma tarefa imprescindível, na
qual a equipe deve assessorá-lo para que a tomada de decisões importantes seja feita
adequadamente e em um tempo menor.
Os conceitos do PMI e do CMM são complementares e mostram a necessidade
dos gerentes de projetos envolvidos com a TI de conhecerem e aplicarem as práticas
de planejamento e controle de riscos para melhor desenvolver seus empreendimentos e
poder garantir os resultados esperados. Os clientes aceitam cada vez menos a
imprevisibilidade dos projetos de TI e seus altos custos. Por outro lado, a
complexidade e a necessidade do ciclo acelerado nas soluções cresce, aumentando as
incertezas, num ambiente dinâmico onde não há tempo suficiente para a maturação
das novas tecnologias.
3.4 - Gerência de Requisitos
Talvez, a mais importante atividade de um desenvolvimento de software seja a
de levantamento das necessidades dos clientes e usuários. É nesta atividade que todos
os desejos dos clientes devem ser retratados, analisados e definidos, proporcionando
inclusive, uma ajuda na identificação dos riscos do projeto.
A ABES (2000) apresenta duas definições para Requisitos:
“Requisito é uma função, restrição ou outra propriedade que precisa ser
fornecida, encontrada ou atendida para satisfazer às necessidades do usuário do
futuro sistema” e “Requisito é uma condição ou capacitação que deve ser
contemplada pelo software, necessitada pelo usuário para resolver um problema ou
alcançar um objetivo”. E o IEEE, citado em ABES (2000), ainda complementa que
“o conjunto de todos os requisitos formam a base para o posterior desenvolvimento
do sistema ou componente do sistema”.
ABES (2000) divide os requisitos em:
a)

Requisitos funcionais – que especificam as funções que o sistema ou
componente do sistema deve ser capaz de executar;

b)

Requisitos operacionais - que especificam as necessidades para a operação
do sistema ou componente, como exatidão, precisão, confiabilidade,
segurança,
usabilidade,
desempenho,
volume,
rentabilidade,
disponibilidade , manutenibilidade e recuperabilidade;

c)

Requisitos inversos – que descrevem as funções que não serão
implementadas ou situações que não podem ocorrer. Por exemplo: “O
cliente não poderá sacar dinheiro se o saldo estiver negativo”;
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d)

Restrições técnicas – que restringem as alternativas de implementação,
como por exemplo, a utilização de um sistema de banco de dados
específico, utilização de um ambiente computacional (mainframe),
determinação da linguagem em que o software será desenvolvido, e podem
ser subdivididas em:
d.1) Requisitos gerenciais – que especificam tudo o que afeta ou
determinam as atividades de gerência de um projeto, como acordos,
condições termos contratuais;
d.2) Critérios de aceitação – informações que serão usadas para validar o
produto contra os requisitos definidos, ou seja, verifica se os
requisitos estão satisfeitos.

Segundo o CMM, a organização de software não deve iniciar o
desenvolvimento a partir de requisitos "informais", isto é, orais e não documentados.
Além disso, qualquer modificação deve passar por um processo de revisão definido e
documentado. Assim, dada uma característica do software, deve ser possível encontrar
na documentação do software o requisito que gerou esta característica.
De acordo com Belloquim (1997), na maioria das empresas já existe um
procedimento para se registrar e documentar os requisitos do usuário num primeiro
momento, isto é, quando o usuário solicita uma manutenção ou um novo software pela
primeira vez. O problema surge exatamente quando o usuário percebe que existem
"complementos" e "alterações" em relação àquilo que ele tinha requisitado da primeira
vez. Para isto, são poucas as empresas que possuem um procedimento formal.
Dependendo da organização, um pequeno formulário on-line, ou até mesmo um email, é suficiente. Mas, o que é fundamental, é que não se aceite de forma alguma que
os requisitos originais sejam modificados, por exemplo, "via telefone". Este é um
ponto muito importante, ao qual a equipe deve se ater com todas as suas forças.
Nos projetos com ciclo acelerado os requisitos também são coletados,
documentados e alterados durante o processo de desenvolvimento. Sabe-se que os
requisitos tendem a ser extremamente voláteis e muitas vezes o usuário não tem uma
idéia muito clara do que deseja no início do projeto, e para projetos com ciclo
acelerado isto é um risco em potencial. Algumas vezes, as mudanças no processo de
trabalho do usuário exigem modificação do software que está sendo desenvolvido, e
esta é uma das principais razões pelas quais o produto final demora muito para ficar
pronto.
Isto não quer dizer, necessariamente, que se deva instituir um procedimento
burocrático que atrapalhe e atrase os trabalhos de desenvolvimento ou manutenção do
software. Na verdade, o que deve ser exigido, é que haja um documento formal
escrito, que funciona como um contrato entre o usuário e o desenvolvedor. Esta forma
de comunicação entre usuário e desenvolvedor gera uma estabilidade de requisitos
fundamental para o andamento dos projetos de desenvolvimento que utilizam o ciclo
acelerado.
3.5 - Equipes de desenvolvimento
Sabe-se que é difícil criar e gerenciar equipes eficazes, porque isso exige uma
determinada alquimia que, apesar de muito produtiva, é igualmente rara. Mas, quando
se consegue, o comportamento dessas equipes é exatamente o mesmo daquelas
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organizações que permitem e encorajam o espírito empreendedor. Quando as pessoas
entram numa empresa assim, criativa e incentivadora, costumam sentir, logo na
entrada, o clima de inovação que impera em todos os seus departamentos.
O que se nota, nessas equipes, são pessoas fortemente comprometidas e com
valores compartilhados, agindo com altos índices de colaboração entre si, trabalhando
na mesma sintonia, com grande criatividade e uso da intuição, em busca da excelência
e com metas bem definidas e em permanente situação de desafio.
3.5.1 - Equipes de Alto Desempenho
As equipes de alto desempenho são aquelas cuja performance é maior do que a
da soma dos indivíduos que as compõem. Elas são, algumas vezes, caracterizadas
como equipes que possui forma definida ou como equipes que são altamente coesivas.
Conforme Heller (1999) apresenta, o que predomina nesses grupos é uma
elevada consciência de autodisciplina e de autodesenvolvimento, todos os seus
membros operando segundo lideranças situacionais (lidera quem conhece melhor a
tarefa do momento ou está com a responsabilidade de uma etapa), com flexibilidade,
informalidade e comunicação intensa. Nessas equipes, todos participam e não há
ninguém apenas ocupando lugar ou alguém que se sinta pouco importante.
3.5.2 - Características das equipes de alto desempenho
McConnell (1996), descreve que as características das equipes de alto
desempenho são:
a)

Compartilhada e elevada visão ou objetivo – Compartilhar uma visão ou
objetivo é de grande utilidade para projetos que necessitem ser
desenvolvidos rapidamente. A equipe deve ser capaz de decidir e então
executar tarefas sem disputas e sem a necessidade de rever assuntos que já
foram decididos. A equipe deve ser capaz de construir um nível de
compromisso e cooperação;

b)

Estrutura dirigida ao resultado – Para um desenvolvimento rápido, é
necessário estruturar a equipe tendo em mente “velocidade máxima”.
Identifica-se quatro características essenciais para um resultado dirigido:
b.1) As regras devem ser claras e todos devem ser responsáveis pelo seu
trabalho a toda hora;
b.2) A equipe deve ter um sistema de comunicação efetiva que suporte o
livre fluxo de informação entre os todos os seus membros;
b.3) A equipe deve possuir alguns meios de monitoração individual de
performance e prover feedback. Ou seja, a equipe precisa saber
quem recompensar, quem necessita de desenvolvimento individual e
quem pode assumir mais responsabilidades no futuro;
b.4) As decisões devem ser baseadas em fatos ao invés de opiniões
subjetivas. A equipe precisa estar segura que o fato é interpretado
sem preconceitos.

c)

Membros competentes – Um problema que é freqüentemente encontrado
em equipe que fracassam em seu trabalho é que a estrutura da equipe é
montada por razões erradas e os membros da equipe são freqüentemente
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escolhidos por razões erradas. Por exemplo, são escolhidos porque têm
interesse no projeto, porque são baratos, ou muitas vezes simplesmente
porque estão disponíveis. Eles não são escolhidos com o desenvolvimento
rápido ou com ciclo de vida acelerado em mente. Para o desenvolvimento
rápido, a escolha dos membros da equipe precisa ser baseada em quem tem
as competências que são necessárias. McConnell (1996) cita que três tipos
de competências são importantes para projetos que utilizem ciclo
acelerado:
c.1)

Perfil técnico específico;

c.2)

Um forte desejo de contribuição;

c.3)

Perfil específico de colaboração para trabalhar efetivamente com
outras pessoas.

d)

Compromisso com a equipe – As características de visão, desafio, e
identidade de equipe se fundem na área do compromisso. Em uma equipe
efetiva, os membros devem ter compromisso com toda a equipe;

e)

Confiança mútua – Larson e LaFasto13 descrevem que a confiança
consiste de quatro componentes: honestidade, sinceridade, consistência e
respeito. Se um desses elementos for ignorado, a confiança será quebrada;

f)

Interdependência entre os membros da equipe – Os componentes da
equipe devem confiar uns aos outros e devem fazer tudo de melhor para a
equipe. Todos devem participar das decisões;

g)

Comunicação efetiva – Os componentes da equipe devem ficar em
contato uns com os outros constantemente. Eles devem ser cuidadosos para
verem o que todos entenderam quando eles falam, e sua comunicação é
auxiliada pelo fato deles terem visão comum compartilhada e senso de
identidade. Devem ser capazes de comunicar significados precisos com
poucas palavras, pois eles já têm estabelecido uma linha base de
entendimento mútuo;

h)

Senso de autonomia – Equipes de alto desempenho devem possuir a
sensação de que são livres para fazer tudo o que é necessário para o
sucesso do projeto. Este senso de autonomia está relacionado ao nível que
eles sentem do gerente da equipe. Assim, eles podem trabalhar sem
interferência. Qualquer gerente apóia a equipe quando ela está claramente
no caminho certo – mas isto não demonstra confiança. O gerente deve
apoiar a equipe em qualquer momento, inclusive quando algo parece estar
errado;

i)

Senso de autoridade (empowerment) – Uma equipe, para alcançar alto
desempenho, precisa se sentir autorizada sempre que as ações devam ser
bem sucedidas. A organização não deve apenas permitir que a equipe faça
o que é certo, é necessário que a apóiem, também;

j)

Tamanho pequeno – De acordo com Emery, Bayer & Highsmith (1994)14,
a equipe deve ter entre 8 a 10 pessoas. Permitindo que a comunicação seja
efetiva e os objetivos não sejam perdidos. Para projetos com ciclo de vida

13

Larson e LaFasto apud McConnell (1996)

14

Emery , Bayer & Highsmith apud McConnell (1996)
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acelerado, grandes equipes podem prejudicar
desenvolvimento ao invés de aumentá-la.

a

velocidade

de

Para projetos de ciclo de vida acelerado, é importante que a equipe alocada para
o desenvolvimento do projeto tenha bom, ou porque não dizer, excelente, rendimento
e desempenho. Elas devem buscar, permanentemente, a excelência baseada numa
visão, ter autodisciplina, motivação, crenças comuns, valores compartilhados,
objetivos bem definidos, comunicação aberta e efetiva e confiança mútua. Todos os
membros devem ser altamente compromissados, investir no autodesenvolvimento,
cultivar a auto-estima e a melhoria contínua. Cada componente deve sentir-se
estimulado, entusiasmado, por estar permanentemente desafiado e participando de
algo maior do que o próprio indivíduo.
A liderança do projeto não é só a do controle, mas, também, a que leva a
excelência num sentido compartilhado e a dedicação é algo importante, onde não deve
haver torcedores ou coadjuvantes: todos são protagonistas fundamentais e têm grandes
responsabilidades.
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CAPÍTULO 4 - PROPOSTA PARA A GESTÃO DO PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM CICLO DE VIDA
ACELERADO
Nos capítulos anteriores deste trabalho, foi apresentada uma visão geral dos
modelos e processos de desenvolvimento, de qualidade e dos pontos principais que
fazem da aceleração e da gestão do processo de desenvolvimento uma necessidade
atual. Agora, neste capítulo, serão apresentados os fatores que afetam o tempo no ciclo
de desenvolvimento, o prazo de entrega do software, a qualidade do produto gerado e,
principalmente, a satisfação do cliente, de forma que a consideração sistemática destes
fatores, em uma proposta para a gestão do desenvolvimento de software, possa
orientar uma empresa a promover a efetiva aceleração de seus projetos.
A pesquisa e o entendimento desses tópicos, proporcionam motivos suficientes
para a criação de uma proposta de gestão de desenvolvimento de software utilizando
ciclo de vida acelerado.
A proposta é baseada na convergência de todas as idéias que foram
desenvolvidas nos capítulos anteriores e constitui o núcleo da contribuição desta
pesquisa. Ela será apresentada na forma de uma estrutura de gestão que possa ser
adaptada para cada tipo de projeto e com necessidades específicas, permitindo que um
software seja desenvolvido dentro de sua janela de validade, e também, apresentará de
forma complementar, as ações, as atividades, os documentos e modelos que permitam
a gestão do processo de desenvolvimento de ciclo acelerado.
No Capítulo 5 – O exemplo de uso da proposta – será apresentado um caso
prático, onde a proposta foi aplicada.
Idealmente, para obter a redução do ciclo de vida do software e gerenciá-lo
adequadamente, devem-se adotar algumas ações que forneçam ao gerente uma boa
visibilidade do andamento do projeto, redução de retrabalho e aumento de
produtividade. Quem gerencia um projeto com ciclo de vida acelerado deve atuar em
quatro importantes forças: Processos, Pessoas, Tecnologia e Produto, bases para a
gestão do projeto de software. A proposta é baseada na adoção de ações institucionais
na organização, prática de ações de gestão das quatro forças e de ações sobre cada
projeto, conforme o esquema da Figura 3.

FIGURA 3 -Atuação nas quatro forças
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As empresas ou organizações que desejarem se beneficiar, em seus projetos, das
vantagens do ciclo acelerado devem estar preparadas para investir em cada uma ações
da proposta e devem estar cientes que cada uma exerce um papel importante no
resultado final do projeto. As ações dependem umas da outras e se forem gerenciadas
e otimizadas, simultânea e adequadamente, produzirão um excelente resultado.
4.1 - Fatores de velocidade de desenvolvimento
Após o estudo dos principais tópicos sobre o desenvolvimento de software,
resumidos nos capítulos anteriores, identificaram-se quatorze fatores multiplicadores,
que afetam o tempo do ciclo de vida de desenvolvimento de um projeto de software, e
suas respectivas ações a serem adotadas para obter a aceleração do ciclo de vida.
A lista dos fatores apresenta o nome do fator identificado, uma breve descrição
do fator, uma justificativa que faz do fator um multiplicador (que aumenta ou reduz)
do tempo de ciclo de desenvolvimento de um projeto de software e ações a serem
conduzidas pelas organizações que desejam acelerar o ciclo de desenvolvimento. Uma
lista dos fatores e ações identificadas é apresentada na Tabela 2.
Vale lembrar que não há obrigatoriedade de que as ações expostas sejam
executadas na seqüência apresentada e podem, eventualmente, serem até
contraditórias. As ações estão apresentadas e numeradas de forma seqüencial para
facilitar a organização e a leitura do texto.
Nota-se que quando um projeto é iniciado, algumas atividades já foram
executadas previamente, como a criação de uma proposta e sua entrega ao cliente e a
determinação da janela de validade do projeto. Neste ponto o projeto é iniciado, mas
não é neste ponto que este trabalho inicia seus objetivos. Este trabalho apresenta ações
e atividades que devem ser executadas antes do início do projeto, durante o seu
desenvolvimento, pelo gerente do projeto e pela instituição, e ainda, depois que o
projeto é finalizado.
Para maior eficiência na gestão de projeto com ciclo acelerado, a proposta deve
permitir que as ações sejam adaptadas às necessidades da construção do projeto.
Como cada projeto representa uma situação única, é preciso adaptar a proposta de
maneira que os fatores forneçam estabilidade, controle e organização para todas
atividades.
4.1.1 - Seleção do Processo
Após a análise dos diversos processos de desenvolvimento, descritos no
Capítulo 3, verifica-se que cinco grandes verbos sempre são citados, independentes do
processo de desenvolvimento:
a) Conhecer o que deve ser construído;
b) Planejar o que deve ser feito;
c) Elaborar o que deve ser construído;
d) Construir o que deve ser entregue;
e) Entregar o produto ao cliente.
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FIGURA 4 - As cinco grandes fases de um processo
Ação 1: Selecionar e adaptar o processo
Cada projeto utiliza um ou outro tipo de processo – implícita ou explicitamente.
Para que o desenvolvimento em um ciclo acelerado seja realizado com sucesso, é
importante (e necessário) que um processo seja selecionado, de modo a nortear todo
desenvolvimento. Também, é importante observar que, a escolha do melhor processo
para a aceleração do ciclo de vida do desenvolvimento depende muito do contexto
onde ele será utilizado.
Cada projeto possui suas particularidades e estas variam de um para outro
(como entendimento de requisitos, experiência da equipe do projeto, arquitetura e
ambiente onde o software será implementado) e necessitam de tipos diferentes de
tarefas. A escolha errada do processo pode resultar em perda de tarefas importantes,
execução de tarefas em ordem errada ou execução de tarefas desnecessárias, afetando
diretamente o produto final da construção do projeto e o tempo de desenvolvimento.
O processo deve ser escolhido tão logo o projeto seja iniciado, pois será
praticamente impossível alterá-lo durante sua execução.
Percebe-se que para que o risco do projeto seja diminuído e proporcione maior
visibilidade do projeto e aceleração o ciclo de vida, é importante que o processo seja
adaptado às necessidades do projeto. Dessa maneira, o gerente do projeto poderá
acompanhar e controlar melhor as atividades e tarefas da equipe de desenvolvimento,
antecipando alguns sinais que indicam o insucesso de um projeto:
a) Mau entendimento das necessidades e requisitos;
b) Má definição do escopo do projeto;
c) Má gestão das mudanças do projeto;
d) Mudança da tecnologia durante a execução do projeto;
e) Mudanças das necessidades do negócio;
f) Deadline (prazo final) irreal;
g) Esquecimento das melhores práticas e lições aprendidas.
Para auxiliar a escolha de um processo, propõe-se um questionário que é
composto de 12 itens a serem observados para a escolha do modelo ou ciclo de dentre
um conjunto de potenciais modelos, em função das características do
desenvolvimento, conforme Apêndice I. Após responder às perguntas, a tabela das
características dos modelos de ciclo de vida, apresentada no Apêndice II, auxiliará na
escolha do modelo a ser utilizado.
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O processo que mais se adequar às respostas fornecidas, será um processo em
potencial para ser institucionalizado ao projeto. Observa-se que este mecanismo de
escolha é apenas um auxílio, devendo ser objeto de um estudo científico mais
aprofundado.
Ação 2: Excluir atividades e produtos intermediários que não agregam
valor ou que não interessam ao produto final.
É importante identificar o que o cliente espera, não só no que diz respeito ao
software, mas também, aos produtos de cada atividade ao longo da construção do
projeto e os produtos relevantes para a conclusão do projeto. A identificação dessas
necessidades permite ao gerente não gastar esforço desnecessário em produtos que não
são importantes ao cliente ou atividades que não agregam valor ao projeto. Esses
produtos devem ser identificados antes do início do projeto e o gerente deve auxiliar o
cliente nesta identificação. A seleção destes produtos pode auxiliar no critério para a
escolha do processo.
O ideal é que as atividades possam ser incluídas em um processo modular
permitindo que elas sejam removidas caso não sejam necessárias ao projeto.
Propõe-se, o uso de uma lista de artefatos entregáveis, como a apresentada no
Apêndice III. Esta tabela deverá ser utilizada, em conjunto com o cliente, para
definição dos produtos necessários ao projeto, embora já traga uma classificação
prévia de prioridade.
A lista apresentada é uma sugestão. Na implantação do ciclo acelerado, ela
deverá ser adaptada pela organização, ou seja, outros documentos poderão ser
acrescentados ou excluídos de modo que a lista seja adequada aos padrões já
utilizados.
Ação 3: Institucionalizar o processo no projeto
Uma vez que o processo for escolhido, é importante que ele seja
institucionalizado no projeto. Ou seja, fazer com que todos os componentes da equipe
de desenvolvimento e o cliente saibam qual o processo que o projeto adotará e quais
as tarefas ou produtos que serão excluídos no processo.
A institucionalização é importante porque o processo dirá à equipe o que será
necessário fazer para realizar uma tarefa ou fase.
Ação 4: Identificar os marcos
No desenvolvimento de projeto com ciclo acelerado é muito importante que a
identificação dos produtos necessários ao cliente e ao projeto auxilie o gerente a
identificar alguns marcos durante o processo de desenvolvimento: os marcos ou
milestones, que proporcionarão a visibilidade para o controle do projeto.
A realização de um produto é uma grande motivação aos desenvolvedores de
software e qualquer coisa que ajuda sua realização ou faz o progresso ser mais
palpável irá aumentar a motivação.
O gerente deve identificar mini-marcos (marcos entre um e outro grande marco)
e para um benefício ainda maior, eles devem ser estabelecidos no nível do projeto pelo
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líder técnico ou gerente, mas os outros componentes da equipe podem estabelecê-los
no nível pessoal. Estes marcos podem ser criados como binários – devem possuir
status de “pronto” ou “não pronto” – não permitindo o uso de porcentagem em seu
controle.
Desta forma o cronograma do projeto será criado a partir dos produtos e
documentos assinalados a partir da lista dos artefatos entregáveis, permitindo que cada
atividade seja atribuída pelo gerente do projeto.
4.1.2 - Gerência de Requisitos
A identificação e acompanhamento dos requisitos talvez sejam as mais
importantes atividades no processo de desenvolvimento de software, visando
aceleração.
Quando os requisitos não são bem especificados ou quando não são bem
entendidos pela equipe que desenvolverá o software, as chances do projeto sofrer
grandes atrasos em virtude de retrabalho são grandes, comprometendo o tempo de
conclusão do projeto.
Ação 5: Desenvolver competência no negócio
Para o ciclo de vida acelerado é importante que os componentes da equipe, ou
pelo menos aqueles que farão parte da atividade de obtenção dos requisitos, possuam
um conhecimento adequado do negócio, objeto do desenvolvimento, antes do início
do projeto. Isso permitirá que a especificação dos requisitos e necessidades do cliente,
no momento de sua obtenção, sejam definidas mais clara e objetivamente, pois a
equipe conhecerá os pontos-chave, os jargões e regras do negócio. A aquisição deste
conhecimento, no entanto, deve ser vista como investimento da empresa em sua
“competência” e deve anteceder ao projeto.
A razão pela qual é importante o conhecimento do negócio pela equipe de
desenvolvimento é porque os clientes são especialistas em seus domínios (por
exemplo, pode nos falar sobre todos os tipos de instrumentos financeiros, regras de
negócio no mercado de câmbio ou seguros), mas não podem falar uma linguagem
mais técnica (linguagem de programação, esquemas de banco de dados, os servidores
de Web ou ambientes de desenvolvimento integrados), muitas vezes, esquecendo-se
de restrições técnicas que podem ocorrer devido a requisitos específicos. Também é
muito importante, neste momento, identificar “O QUÊ” deverá ser implementado e
não se preocupar com o “COMO” será implementado e evitar a especificação de
requisitos desnecessários ou supérfluos ao ciclo acelerado.
Para adquirir conhecimento e domínio do negócio, pode-se efetuar :
a) O treinamento prévio de componentes da equipe no negócio ou
b) A atribuição de um consultor externo com conhecimento do negócio.
A obtenção deste conhecimento deve ser feita antes do início do projeto para
evitar que a equipe perca tempo adquirindo conhecimento do negócio durante o
desenvolvimento do projeto ou no momento das especificações dos requisitos.
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Ação 6: Obter conhecimento prévio do escopo
Além de obter o conhecimento do negócio, para o ciclo de vida acelerado, é
extremamente importante que a equipe obtenha a prioridade dos elementos do escopo
do projeto.
O desenvolvedor tem o direito de saber o que é mais necessário, com
declarações claras das prioridades e necessidades do cliente. Os requisitos sem
entendimento e não priorizados podem acarretar estimativas incorretas e atrasos
indesejáveis se forem desenvolvidos em um momento inadequado, gerando retrabalho.
O conhecimento das prioridades ajuda a estabelecer o comprometimento da equipe.
Quanto mais a equipe conhece a importância do que será entregue ao cliente e quais os
artefatos do processo, mais fácil será adequar o desenvolvimento à janela de validade.
Caso o cliente tenha problemas em priorizar os requisitos, a equipe poderá fazer
uso de uma planilha e do procedimento de preenchimento, como a do Apêndice IV,
para auxiliar e agilizar esta tarefa. O método apresentado não é matematicamente
rigoroso e está limitado à habilidade de se estimar os benefícios, as penalidades, os
custos e os riscos. Então, ele deve ser utilizado somente como uma orientação para a
aceleração da obtenção e priorização dos requisitos.
Ação 7: Utilizar documento para registro dos requisitos e checklist para
validá-lo
Em um ciclo de vida acelerado, é importante que depois que os requisitos
sejam identificados, eles sejam documentados de modo que toda a equipe possua fácil
acesso ao documento.
O registro dos requisitos poderá ser feito em um documento de rápido
preenchimento e fácil manuseio. Assim, propõe-se a utilização de cartões (ou fichas),
como apresentado no Apêndice V, para a obtenção dos requisitos. Assim,
posteriormente poderão ser utilizados para a criação da lista de priorização dos
requisitos, , na criação de um documento formal com a lista dos requisitos
identificados ou na confecção das especificações de use cases ou users stories.
Após a identificação dos requisitos, é importante efetuar um pequeno e rápido
checklist para efetuar uma validação dos requisitos obtidos e verificar se a lista deve
ser revista. Um modelo de checklist é apresentado no Apêndice VI. Se alguma das
perguntas do checklist for respondida com NÃO, a lista de requisitos deverá ser
revisada.
A segunda parte do checklist (as perguntas relativas ao requisitos identificados
individualmente) pode ser incluída no verso na ficha utilizada para capturar os
requisitos.
Vale lembrar que resolver com precisão o que deve ser criado é a parte mais
difícil da criação de um software. Estabelecer os requisitos técnicos detalhados,
incluindo todas as interfaces com usuários, sistemas e hardware, é a tarefa mais difícil
do trabalho conceitual e, para o ciclo de vida acelerado, é extremamente importante
efetuá-la rápida e eficientemente evitando retrabalho futuro e atraso no
desenvolvimento. Para tanto, é imprescindível a participação do usuário nesta tarefa.
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4.1.3 - Ferramentas e técnicas de desenvolvimento
Atualmente, há no mercado uma grande variedade de ferramentas que permitem
o aumento de produtividade nas atividades de desenvolvimento de um software.
Mesmo para as linguagens de programação antigas, como o COBOL por exemplo, há
ambientes que permitem que um programa seja debugado em tempo de
desenvolvimento. Deve-se estudar a utilização de ferramentas que agilizam, não
apenas na atividade de programação, mas também, nos testes dos programas, na
documentação, no controle de versões, na captura de requisitos e na diagramação de
modelos conceituais e físicos (classes, banco de dados).
Também, deve-se adotar técnicas de desenvolvimento no decorrer do processo
de desenvolvimento que permitam um ganho de produtividade.
Porém, os estudos de utilização das ferramentas e técnicas a serem adotadas
devem ter como base o ambiente onde o software será desenvolvido e utilizado e
serem feitos antes do início do projeto.
Observe-se que este trabalho não tem como objetivo demonstrar uma relação ou
fazer propaganda das ferramentas existentes no mercado, porém, para ilustrar as
facilidades que existem nas ferramentas atuais, poderão ser apontados os nomes de um
ou outro produto para pesquisa posterior do leitor.
Ação 8: Verificar compatibilidade de ferramentas e possibilidade de uso
A adoção e utilização de ferramentas que agilizam o processo de
desenvolvimento do software devem ser efetuadas antes de se iniciar o projeto.
Atualmente, existe uma gama enorme de ferramentas que abrange todas as
etapas de um processo de desenvolvimento. Algumas são fornecidas como um
ambiente completo que abrange desde a captura de requisitos até a geração de códigofonte (Rational Rose). Outras, por sua vez, são independentes e podem ser utilizadas
em conjunto com outras ferramentas em todo o ciclo de desenvolvimento (Rational®
RequisitePro®, ErWin®, System Architect®, Microsoft SourceSafe®, PVCS®,
Primavera®, Microsoft Project®, Microsoft Visual Studio®, Sun ONE Studio 4®,
JBuilder®, IBM WebSphere Studio® e outras).
Mas o problema ocorre quando a ferramenta adotada pela equipe de projeto gera
produtos que não são compatíveis com as ferramentas que são utilizadas pelos
clientes. No ciclo de vida acelerado fazer adaptações e conversões de produtos que
foram gerados em uma ferramenta para outra que é utilizada pelo cliente, é um tempo
que não se pode perder. Antes de iniciar o projeto, é imprescindível que seja feito um
rápido estudo das ferramentas que são utilizadas pela empresa de desenvolvimento e o
cliente.
É importante, também, que a equipe verifique se as ferramentas que serão
utilizadas estão disponíveis para uso, pois, nos dias de hoje, não é raro verificar a
existência de produtos no mercado que são utilizados a partir da aquisição de licenças
de uso. É uma prática adotada por muitas organizações para a redução de custos, já
que existem produtos muito caros e que não justificaria a aquisição para a organização
inteira, se somente uns poucos profissionais a utilizarão.

36

No momento da escolha da ferramenta pode-se utilizar um pequeno checklist
para avaliar seu uso no projeto Um modelo deste checklist é apresentado no Apêndice
VII.
Se alguma das perguntas for respondida com NÃO, a utilização da ferramenta
no projeto ou sua aquisição deve ser revista e colocada em questão ou levada à um
nível hierárquico superior no organograma do projeto, para que uma decisão de sua
utilização seja tomada, de modo que não haja problemas durante o desenvolvimento
do projeto.
Ação 9: Adquirir expertise nas ferramentas adotadas
Agora, uma vez que a estratégia para aquisição ou utilização da ferramenta foi
desenvolvida, é o momento da equipe adquirir expertise e conhecimento na ferramenta
selecionada. E esta ação deve ser executada antes do início do projeto.
A primeira vez que uma ferramenta é utilizada para executar uma determinada
tarefa do processo de desenvolvimento de software, normalmente, leva-se mais tempo
para executá-la do que sem o seu uso, isto ocorre devido a curva de aprendizado da
ferramenta.
O gráfico da Figura 5 exemplifica a curva de aprendizado na utilização de
ferramentas em dois projetos (projeto A e projeto B):

FIGURA 5 - Curva de aprendizado na utilização de ferramentas
Adaptado de McConnell (1996)
Pode-se tirar duas conclusões rapidamente:
a) A longo prazo, é necessário manter a introdução de ferramentas mais novas
e mais eficientes para melhorar a produtividade;
b) A curto prazo, um projeto com ciclo acelerado de desenvolvimento não é
um bom projeto para a introdução de novas ferramentas, pois o tempo é
curto e não é ideal desperdiçá-lo.
A mais poderosa ferramenta é a mais difícil de se usar com eficiência. Sem
treinamento adequado, as ferramentas não serão utilizadas de forma a proporcionar
melhora significativa na produtividade.
37

Mesmo que o treinamento nas ferramentas adotado faça parte do cronograma do
projeto, a melhor estratégia é fazer com que a equipe adquira este conhecimento antes
do início do projeto e, de preferência, em um projeto em que não seja necessário o
ciclo de vida acelerado.
4.1.4 - Incentivar o uso de técnicas que aumentem a produtividade
A execução de alguns procedimentos simples pode proporcionar aumento na
produtividade nos projetos de ciclo acelerado:
Ação 10: Fazer o cliente participar como parte integrante da equipe de
desenvolvimento
A equipe do cliente é, sem dúvida, a mais importante. São eles que decidem
quais os elementos devem ser incluídos no software, aprovam se as implementações
foram efetuadas corretamente. Se definirmos a equipe do cliente rigidamente como
um conjunto de usuários esperados do nosso sistema, provavelmente, teremos um
problema.
Para aumentar a produtividade, o conceito de “equipe” deve mudar. Ao invés do
cliente ser considerado como um “participante” cujas habilidades são usadas em
períodos bem definidos dentro do processo de desenvolvimento de software, ele
deve fazer parte do jogo.
Alguns projetos são criados para um cliente a ser determinado. Por exemplo,
produtos inovadores que um futuro cliente ainda não sabe que tem a necessidade de
tal produto ou produtos de prateleiras (aqueles desenvolvidos como pacotes que são
colocados no mercado). A idéia desses projetos é que, teoricamente, o cliente está
lá. Entretanto, por vários motivos, incluíndo a vantagem competitiva, um cliente
real pode não estar no local. Quando os produtos são desenvolvidos, há sempre
alguém com uma visão que inicia esses produtos. Essas pessoas devem ser
responsáveis por fornecerem os requisitos. Assim, é natural que elas sirvam como
substitutos para os futuros clientes.
Ação 11: Planejar
A equipe de desenvolvimento deve ter em mente que qualquer projeto de
desenvolvimento de software precisa ser planejado. O planejamento para o ciclo de
vida acelerado serve:
a) Para fornecer uma compreensão mútua para todos os envolvidos de quanto
tempo, aproximadamente, levará o projeto
b) Como medidor do tamanho do projeto em relação à capacidade da
organização
No desenvolvimento utilizando o ciclo de vida acelerado, deve-se fazer um
planejamento mínimo para saber onde a equipe está indo, como ela chegará lá e
quais os riscos podem ser encontrados no caminho.
No ciclo de vida acelerado, é importante identificar, rapidamente, quem toma as
decisões no planejamento. Esta tarefa deve ser efetuada à quatro mãos e, para
auxiliar, é apresentada a seguinte divisão:
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Tabela 1 - Divisão para tomada de decisões
Pessoal de negócio (Cliente)
-

Pessoal técnico

Escopo
Prioridades
Caso seja utilizado um processo
que gere releases (ou versões)
Conteúdo do release (ou versão)
Data dos release (ou versão)

-

Estimativas
Conseqüências ou implicações de
cada decisão
(ferramentas,
hardware, subsistemas, etc)
Processo de desenvolvimento
Programação detalhada

Ação 12: Realizar reuniões de curta duração
Para maximizar os efeitos das reuniões no desenvolvimento com ciclo
acelerado, é essencial que elas sejam realizadas de forma breve, objetiva e
focalizadas. Cada membro da equipe deve fazer uma breve atualização do status (o
que fizeram desde a última reunião e o que farão até a próxima). O coordenador da
reunião deve mantê-la focalizada e não deixar que discussões sejam iniciadas. O
ideal, é que, se os participantes precisarem discutir sobre um assunto ou problema
específico, eles o façam mais tarde durante o dia para discutir, e novamente, em
reunião breve e objetiva.
Ação 13: Ser simples, mas eficiente
No desenvolvimento de software utilizando o ciclo acelerado, é essencial que a
equipe (de desenvolvimento e de negócio) mantenha o projeto simples e limpo. Ou
seja, implementar características ou desenvolver produtos que sejam simples e que
funcionem. Fazer bem as coisas simples e fazer muitas coisas simples muito bem,
aumentará muito a probabilidade de finalizar o projeto dentro de sua janela de
validade. Normalmente, a complexidade só acarreta mais desperdício de tempo e
esgota recursos desnecessariamente.
Para que a simplicidade impere no projeto, é importante que os produtos
entregáveis sejam simples e necessários ao projeto. De nada adianta desenvolver um
artefato que não agregará valor algum ao projeto. Os produtos devem ser
selecionados conforme o fator 4.1.1 Seleção do Processo.
Ação 14: Executar atividades rapidamente, porém, sem pressa
A utilização do ciclo de vida acelerado afeta diretamente a maneira como um
projeto é conduzido e construído. As atividades devem ser executadas com uma
velocidade maior do que fazemos normalmente, e isso não significa que elas devam
ser executadas com pressa. Como diz o ditado: “A pressa é inimiga da perfeição”.
A execução de uma tarefa com pressa pode proporcionar produtos mal feitos,
incompletos e errados, prejudicando o ciclo acelerado, devido ao retrabalho.
O gerente do projeto deve acompanhar e verificar se os produtos possuem a
qualidade esperada, para que não seja necessário que eles sejam refeitos devido à
insatisfação do cliente ou conteúdo errado, gerando retrabalho, perda de
produtividade e atraso do projeto.
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Ação 15: Executar atividades em duplas (XP)
Aqui, mais um ditado pode ser apresentado: “Duas cabeças pensam melhor que
uma”.
Algumas tarefas do processo de desenvolvimento poderiam ter produtividade e
qualidade melhor se fossem produzidas por mais de um profissional. Não significa
que todas as tarefas devem ser executadas por dois profissionais (que ocasionaria
um aumento do custo do projeto), mas, sabe-se que um ou outro diagrama, a
definição de alguns requisitos, a codificação de uma ou outra função, ou um
relatório de posicionamento, poderiam ter uma qualidade melhor e produzidos mais
rapidamente, se fossem executadas por duas pessoas.
A execução de atividade em duplas é como uma conversação efetiva. O
importante é que cada componente da equipe perceba se a atividade que ele está
executando poderia ter sua qualidade e produtividade aumentadas se fosse
executada junto com mais uma pessoa (técnico ou de negócio).
Nota-se que o orgulho e a conduta anti-social devem ser deixados de lado
quando a execução de tarefas for feita em pares. Para encontrar um parceiro, quase
sempre, basta perguntar se alguém está interessado em se juntar com um outro
profissional para uma tarefa que será iniciada. Outra opção, é verificar se algum
componente da equipe possui interesse ou experiência na tarefa a ser desenvolvida.
Quando a tarefa é finalizada com sucesso, a dupla se desfaz e cada parceiro
deve formar outra dupla com outro membro da equipe se for necessário.
Ação 16: Não desgastar a equipe com muitas horas extras (XP)
Ninguém faz seu melhor trabalho quando está estressado, sob pressão e
cansado. Por isso é importante planejar. É essencial, para a equipe que desenvolve
um projeto com ciclo de vida acelerado, que seja incentivado uma quantidade
razoável de descontração, evitando o estresse e mantendo toda equipe relaxada e
em forma.
Cada componente da equipe deve encontrar uma quantidade de horas que seja
adequada a produção de tarefas com qualidade para evitar o retrabalho futuro.
4.1.5 - Gerência de Riscos
Os riscos são características catastróficas para um ciclo de vida acelerado.
Assim, um gerente de projeto de desenvolvimento utilizando o ciclo de vida acelerado
deve, logo no seu início e rapidamente, conhecer os riscos que podem ocorrer ao longo
do seu desenvolvimento. Isto deve ser feito rapidamente, pois os riscos podem
facilmente comprometer o planejamento do projeto, propiciando atrasos e aumento de
custo indesejados.
Ação 17: Listar os 10 maiores riscos do projeto
Como em qualquer projeto, nos projetos que utilizam o ciclo de vida acelerado,
é importante que sejam identificados os riscos que possam ocorrer ao longo do
desenvolvimento.
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Uma maneira simples é criar uma lista contendo os 10 maiores riscos
encontrados no projeto, como o Apêndice VIII.
No ciclo de vida acelerado, o gerente do projeto deve rever esta lista
periodicamente (talvez uma vez por semana). O intuito de criar a lista contendo apenas
10 riscos é fazer com que os riscos sejam verificados regularmente e rapidamente, de
modo que não seja necessário gastar várias horas para esta atividade. Na verdade, não
é tão importante que esta lista possua exatamente 10 riscos.
Ação 18: Privilegiar ações de prevenção
Para o ciclo de desenvolvimento acelerado uma ação é importante para evitar
riscos. O gerente do projeto deve orientar e monitorar a equipe de desenvolvimento
para que ela não execute atividades arriscadas. Por exemplo, evitar que a equipe tome
decisões sobre requisitos nos quais não possuem familiaridade ou experiência. Neste
caso, talvez, a contratação de um consultor no negócio, desde o início do projeto, seja
uma boa solução.
Outra ação de prevenção importante é adquirir informações sobre o risco. Se o
gerente não sabe exatamente qual a seriedade de um risco em que ele não possui
domínio, ele poderia utilizar um consultor externo (não é necessário que o consultor
externo seja de uma outra empresa, poderia ser um profissional da mesma empresa, ou
de outra área ou de outro projeto, que conhece muito bem o assunto sobre o qual o
risco foi observado) para avaliar o risco.
Eliminar a fonte ou a origem do risco a curto prazo é outra ação importante que
deve ser tomada no ciclo de vida acelerado. Dependendo da janela de validade, em
que o projeto deve ser disponibilizado, não há tempo hábil para que as ações sobre o
risco sejam tomadas. Neste caso, a solução ideal é eliminar definitivamente o risco do
planejamento. Por exemplo, se uma parte do software é demasiadamente desafiadora e
complicada, deve-se analisar os requisitos que proporcionam este risco e verificar se
eles podem ser incluídos em uma outra versão do software.
Chamar a atenção das pessoas sobre os riscos é outra maneira de privilegiar a
prevenção dos riscos. Todas as pessoas presentes no organograma do projeto (o
sponsor, os stakeholders, gerentes e desenvolvedores) devem conhecer os riscos e
suas conseqüências, de modo que as surpresas sejam minimizadas.
4.1.6 - Reutilização
A reutilização pode ser usada em praticamente todo o ciclo de desenvolvimento
de um projeto de software. Neste trabalho, a reutilização foi estudada com uma visão
mais extensa de artefatos candidatos a essa prática, como especificação de software,
projetos, casos e plano de testes, protótipos, documentação, modelos de documentos e
processos de desenvolvimento.
A reutilização diminui o tempo e o custo de desenvolvimento do projeto, desde
que haja um investimento prévio e como uma atividade preparatória ao início do
desenvolvimento do projeto. As maiores razões para utilizar esta prática são:
a)

Aumento da produtividade da equipe;

b)

Redução do tempo de desenvolvimento;
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c)

Permite o desenvolvimento com equipes menores;

d)

Permite a movimentação mais fácil de pessoas entre projetos;

e)

Redução do custo de desenvolvimento e manutenção;

f)

Produção de software mais padronizado e com mais qualidade;

g)

Permite uma vantagem competitiva mais eficiente.

Ação 19: Caracterizar a reutilização como atividade preparatória para o
ciclo de vida acelerado ou atividades paralelas
Obviamente, fazer uso da reutilização somente é possível se os artefatos a serem
reutilizados existirem e estiverem aptos à reutilização.
A criação de artefatos reutilizáveis dentro de um projeto de ciclo de vida
acelerado pode comprometer, significativamente, os prazos e custos previstos para o
projeto. Tais artefatos podem ser criados de maneira que antecedam os projetos de
ciclo de vida acelerado ou em atividades paralelas dentro destes projetos.
No primeiro caso, a equipe deve verificar na organização a existência de
artefatos já construídos anteriormente que possam ser, realmente, reutilizados ao longo
do projeto. Uma vez que existam tais artefatos, uma lista deverá ser disponibilizada à
equipe para que ela tenha ciência da sua existência.
No segundo caso, o gerente deve ter em mente que deverá acompanhar e
gerenciar o desenvolvimento dos artefatos minuciosamente e, também, paralelamente,
pois o atraso na entrega destes produtos poderá afetar o prazo de em entrega do
projeto como um todo. O gerente não deve esquecer que esta atitude possui um risco
elevado que poderá comprometer o sucesso do projeto, desse modo, esta atividade
deverá fazer parte da lista de riscos do projeto.
É importante que a reutilização seja definida institucionalmente, e no projeto,
caberá ao estudá-la e decidir pelo seu uso ou não.
Ação 20: Disponibilizar informações sobre os artefatos já produzidos pela
empresa
Para que seja possível que artefatos produzidos anteriormente sejam reutilizados
em outros projetos, é necessário que a organização mantenha informações sobre esses
artefatos disponíveis para consulta.
Cada projeto, desenvolvido pela organização, deve contribuir com artefatos
reutilizáveis e ela deverá proporcionar uma estrutura adequada, de modo que o
histórico e as informações de utilização do artefato estejam disponíveis e organizados,
facilitando sua pesquisa por todos os níveis hierárquicos do projeto. Se a
documentação não está acessível de modo simples, muito provavelmente, este artefato
terá sua reutilização prejudicada, e os futuros projetos não poderão usufruir as
enormes possibilidades de aceleração do ciclo de vida que a reutilização proporciona.
4.1.7 - Protótipos
Como diz o ditado: “Uma imagem vale mais do que mil palavras” ou como a
frase de Bernard Boar, citada por Pressman (2000): “Os desenvolvedores podem
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construir ou testar mediante as especificações, mas os usuários aceitam ou rejeitam
mediante realidades operacionais reais e atuais”.
Nos projetos desenvolvidos com o ciclo acelerado, fazer uso de técnicas ou
adotar processos que a envolvam prototipação pode ser de grande ajuda, por exemplo,
quando o cliente define uma série de objetivos gerais para o software mas não
identifica detalhadamente os requisitos de entrada, de processamento ou de saída. Ou
então, quando o desenvolvedor está inseguro da eficiência da interface gráfica
desenvolvida ou da eficiência de um algoritmo.
A utilização da prototipação deverá ser estudada projeto a projeto, para que seja
avaliado seu grau de utilização, de modo que:
a) A moral dos usuários, do cliente e dos desenvolvedores seja melhorada,
devido à visibilidade de progresso do projeto;
b) O retorno (validação) sobre alguma característica específica seja efetuado o
mais rápido possível;
c) A quantidade de código seja diminuída, já que o software será melhor
projetado, eliminando elementos desnecessários;
d) A quantidade de defeitos seja reduzida por causa da melhor definição dos
requisitos.
Para que isto seja possível, deve-se praticar seguintes ações.
Ação 21: Selecionar os requisitos que devem ser prototipados
Para os projetos com ciclo de vida aceleradoé importante que
os
desenvolvedores e o cliente saibam, o quanto antes, o que será ou não prototipado. Isto
deve ser feito a partir da análise da lista de requisitos que foi criada. Assim, cada
requisito deve ser estudado para que se avalie se há entendimento suficiente sobre ele.
Prototipar características ou requisitos que já possuem entendimento suficiente dos
usuários e dos desenvolvedores é um trabalho desnecessário.
Ação 22: Utilizar profissionais experientes para criarem os protótipos
Apesar do protótipo ser considerado uma boa prática para obter um bom
entendimento dos requisitos dos usuários, ele deve ser executado por profissionais
mais experientes nas ferramentas que serão utilizadas para criar o protótipo e que
possuam bons conhecimentos das regras do negócio que deverão ser implementadas.
Permitir que o protótipo seja criado por pessoas que não tenham este perfil é um
grande risco que deverá ser analisado pelo gerente do projeto, pois poderá ocasionar
atrasos indesejados no projeto, já que, enquanto não houver um retorno positivo do
usuário ou do cliente em relação ao requisito ele deverá sofrer correções e validações,
em um ciclo que poderá aumentar o tempo de finalização do trabalho.
Ação 23: Escolher entre protótipo funcional ou não-funcional
Quando se decide prototipar as funcionalidades de um projeto, é necessário
deixar muito bem claro, desde o início, se o protótipo deverá ser funcional ou nãofuncional. Protótipo funcional é aquele que possui um nível de programação que
permite a interação de usuários, quer seja para demonstrar a navegação entre telas ou
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para demonstrar como uma informação passa de um ponto à outro do sistema que será
construído. O protótipo não-funcional é aquele que possui apenas o desenho das telas
ou relatórios e não permite a interação dos usuários.
O gerente do projeto deve levar em consideração, em seu cronograma:
a)

Que o protótipo funcional consome mais tempo para a construção do que o
não-funcional;

b)

Os profissionais que desenvolvem um protótipo funcional devem conhecer
muito mais a ferramenta de desenvolvimento do que os que desenvolvem
um protótipo não-funcional, que precisam conhecer muito bem as regras de
negócio;

c)

Quando um protótipo funcional é apresentado ao cliente, a expectativa de
que o produto está pronto é mais aparente do que o protótipo nãofuncional;

d)

A interação do cliente, do usuário ou do consultor de negócio é melhor
aproveitada na construção do protótipo não-funcional (prestigia-se mais o
negócio) do que no funcional (prestigia-se mais o código);

e)

O cliente ou usuário pode ter uma visão distorcida da performance do
produto final em um protótipo funcional, pois a solução será apresentada
com uma performance muito boa, e será levada em consideração por eles
quando forem validar o produto final;

f)

Que a construção do protótipo não-funcional pode utilizar ferramentas
mais simples do que a construção do protótipo funcional.

Ação 24: Reutilizar protótipos construídos anteriormente
A reutilização de protótipos desenvolvidos anteriormente pode ajudar,
significativamente, o desenvolvimento de um projeto utilizando o ciclo de vida
acelerado, devendo ser levado em consideração pelo gerente de tal projeto. Ele deve
obter conhecimento se já houve algum desenvolvimento de algum produto semelhante
para outros clientes.
Como qualquer outro tipo de reutilização, a reutilização de protótipos
construídos anteriormente permite que ele seja desenvolvido mais rapidamente e que
as características mais particulares do negócio sejam trabalhadas. Assim, a equipe
pode se empenhar ainda mais nas características específicas do novo projeto.
4.1.8 - Modelos de documentos
Uma maneira de utilizar o ciclo de vida acelerado de forma mais produtiva é a
utilização de modelos de documentos prontos ou pré-formatados. Quando a empresa,
que está desenvolvendo um projeto de software, não possui modelos de documentos
para serem utilizados, ela consome muito tempo recriando documentos que já foram
criados em projetos anteriores e o tempo utilizado para criar um documento que seja
de fácil utilização e que contenham bom nível de informação deve ser gasto antes de
iniciar um projeto com ciclo de vida acelerado.
Outro motivo muito importante, em fazer uso dos modelos de documentos em
um projeto de ciclo de vida acelerado, é que proporciona padronização aos produtos
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que serão entregues aos clientes e podem ser utilizados para pesquisa em projetos
posteriores.
Ação 25: Fornecer modelos de documentos
A empresa que deseja se beneficiar do ciclo de vida acelerado precisa ter em
mente que é muito importante criar e fazer bom uso de modelos de documentos em
todos as fases do projeto.
Esta ação deve ser executada em um nível organizacional e não somente em
nível de projeto, permitindo uma maior facilidade de sua institucionalização. Abaixo,
são indicados alguns modelos para o uso em projetos com ciclo acelerado:
a) Planilha de priorização dos requisitos;
b) Ficha para captura de requisitos;
c) Checklist de requisitos;
d) Checklist de ferramentas;
e) Plano do projeto;
f) Lista dos 10 maiores riscos do projeto;
g) Testes de aceitação;
h) Lista de produtos e documentos entregáveis.
A empresa deve definir seus modelos de documentos que devem ser adotados
nos projetos de ciclo de vida acelerado.
Ação 26: Institucionalizar seu uso no projeto e na organização
Além de a empresa disponibilizar e permitir que os modelos de documentos
tenham fácil acesso, é necessário que eles sejam institucionalizados no projeto.
O gerente do projeto deve, o mais cedo possível, fazer com que todos os
componentes da equipe conheçam e tenham ciência do preenchimento dos
documentos que serão utilizados ao longo do projeto, evitando retrabalho posterior e
criação de documentos ineficientes ao projeto.
A ação de institucionalização na organização permitirá uma outra prática
importante para as empresas de desenvolvimento de software: a base de conhecimento
(ou knowledge base). Através da gestão de conhecimento, os futuros projetos de ciclo
de vida acelerado poderão se beneficiar de informações de projetos anteriores, como
estimativas de prazo e custo, documentos, tamanho e perfil da equipe de
desenvolvimento, plano de projeto, riscos e outras informações importantes,
permitindo uma grande melhoria no processo de desenvolvimento de software.
4.1.9 - Padronização da codificação
Para o ciclo de vida acelerado, a padronização do código fonte aumenta a
produtividade porque os problemas de implementação são tratados de uma maneira
uniforme, evitando erros comuns, duplicidade desnecessárias e múltiplas soluções
para o mesmo problema, e também, porque o código fonte que possui estilo e formato
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consistente, permite aos desenvolvedores um entendimento mais fácil, aumentando a
eficiência, a qualidade e reduzindo os custos de manutenção. A padronização de
código, também, pode dar um apoio efetivo ao trabalho conjunto.
Ação 27: Fornecer padrões para os códigos
A padronização deve cobrir nomes de campos, os nomes de variáveis, os nomes
de arquivos, os nomes de módulos, os nomes de rotinas, os nomes de funções,
comentários no código e alinhamento de estruturas. No Apêndice IX, são descritos
alguns itens para serem levados em consideração na utilização da padronização.
Ação 28: Institucionalizar seu uso dentro do projeto
Para um projeto de ciclo de vida acelerado é importante que o gerente faça com
que todos os membros da equipe conheçam e concordem, voluntariamente, em seguir
os padrões adotados,. Não importam quais sejam eles, desde que sejam usados com
consistência, permitindo aos desenvolvedores um entendimento mais fácil do código
do projeto, aumentando a eficiência e a qualidade, reduzindo os custos de manutenção
e proporcionando um apoio efetivo ao trabalho conjunto.
Esta ação deve ser executada antes das atividades de construção de código para
evitar o desperdício de tempo utilizado na reformatação do código durante a atividade
codificação.
4.1.10 - Atividades em paralelo
Nos capítulos anteriores, este trabalho demonstrou que atualmente o ciclo de
vida de um produto de software está cada vez menor, exigindo das empresas de
desenvolvimento uma grande flexibilidade no seu processo produtivo. E, neste caso, é
necessária uma grande habilidade na gestão de projeto e não há mais tempo para se
aprender com erros.
A execução de atividades em paralelo é de grande valia ao projeto que utiliza
um ciclo acelerado. Isto se dá porque a execução de atividades em paralelo agiliza o
processo produtivo, promovendo uma efetiva diminuição dos tempos gastos na
construção de artefatos, melhorando o custo e a qualidade final do produto.
Ação 29: Questionar as dependências entre as atividades
Para promover a integração entre as etapas ou as atividades do
desenvolvimento, permitindo que os trabalhos sejam executados simultaneamente com
uma troca contínua de idéias entre eles, o gerente do projeto deve analisar
cuidadosamente o plano do projeto e identificar as dependências entre as tarefas que
devem ser executadas em todo o plano do projeto.
Esta análise deve ser efetuada minuciosamente para permitir que os grupos de
trabalho possam executar suas atividade de modo que não interfiram uns aos outros,
de modo negativo, nas suas atividades sucessoras. O resultado desta análise é um
plano de trabalho atualizado (cronograma atualizado), identificando quais os artefatos
(ou atividades) que dependem, funcionalmente, de outros artefatos (ou atividades).
Há tarefas que permitem aumento de recursos, ganhando-se tempo. No exemplo
demonstrado nas Figuras 6 e 7, a introdução de mais um recurso no projeto para
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executar a atividade de “consolidação das informações” em paralelo com a “criação
dos modelos de relatórios”, manteve o esforço e o custo, porém reduziu o prazo de
conclusão do projeto em aproximadamente 40%.

FIGURA 6 - Redução da duração de tarefas com atividades em paralelo

FIGURA 7 - Horas de trabalho e custo de tarefas com atividades em paralelo
No ciclo de vida acelerado, é importante que a execução de atividades
simultâneas incorpore valores de trabalho em equipe, tais como cooperação,
comunicação e confiança, de tal forma que a tomada de decisões ocorra de modo
cooperativo ao longo do ciclo de desenvolvimento, desde o início do processo.
Ação 30: Questionar o paralelismo de atividades vs. recursos
A execução de atividades em paralelo, como visto anteriormente, é um bom
procedimento para tentar reduzir o tempo de desenvolvimento de um projeto de
software, porém, um problema pode ocorrer: a superalocação de recursos da equipe.
Caso o gerente do projeto não faça um bom planejamento, e adeque a execução das
atividades em paralelo, um recurso poderá estar atribuído a diferentes tarefas ao
mesmo tempo.
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O gerente deve enfatizar a identificação do perfil de cada integrante da equipe,
de modo que ele possa tirar o máximo proveito de cada um nas atividades que estão
sendo executadas simultaneamente.
Outro problema que pode ocorrer com o paralelismo de atividades, e que o
gerente deve estar atento, é a ociosidade dos recursos da equipe. A ociosidade de
recursos, em determinados momentos no projeto, poderá aumentar o custo das
atividades, e conseqüentemente, do projeto.
4.1.11 - Gestão da equipe
Conforme a Figura 3 demonstrou, no início deste capítulo, a equipe é uma das
quatro forças (processo, produto, pessoas e tecnologia) que devem ser gerenciadas no
desenvolvimento de projeto com ciclo de vida acelerado e a mais importante. Por ser
um fator fundamental, é ela que possui o maior potencial para proporcionar a
aceleração de projetos e, talvez por isso, a mais complicada de ser gerenciada e a sua
má administração afeta diretamente o tempo de desenvolvimento de um projeto.
A equipe de um projeto com ciclo acelerado deve utilizar informações como
base para uma ação, evitar opiniões inseguras e conjecturas, e responder rápida e
eficazmente às mudanças que possam afetar sua capacidade de atender as necessidades
do projeto dentro de sua janela de validade.
Apesar de existirem inúmeros estudos, como por exemplo McConnell (1996),
Astels, Miller & Novak (2002), Heller (1999), Humphrey (1975) e Rational (1998),
que ajudam a entender a gestão das pessoas que fazem parte de um projeto, este
trabalho apresenta algumas ações essenciais para permitir uma boa gestão das pessoas
envolvidas nos projetos que necessitam de um ciclo de vida acelerado.
Ação 31: Montar um plano de gerenciamento do pessoal
A primeira ação a ser tomada é a criação de um plano simples e rápido,
mediante o plano do projeto, descrevendo quando e como os recursos humanos
(perfis) serão alocados e retirados da equipe.
Uma atenção especial deve ser dada à liberação dos membros da equipe do
projeto (indivíduos ou grupos), quando não forem mais necessários ao projeto em
determinados momentos, proporcionando a redução de custo no projeto.
Ação 32: Formar a equipe adequada ao projeto
No item 3.5.1, foi brevemente discutido o assunto sobre equipe de altodesempenho. Para proporcionar a aceleração do ciclo de vida é extremamente
importante a constituição de uma equipe que possua alto-desempenho.
É possível observar uma enorme diferença nos produtos gerados pelas equipes
que são formadas por diferentes níveis de profissionais, ou seja, uma equipe ruim irá
gerar produtos ruins, uma equipe média irá gerar produtos de média qualidade e uma
equipe composta por bons profissionais irá gerar um bom produto. E é nesta última,
que o gerente de projeto de um ciclo acelerado deve concentrar seus esforços, criando
a equipe mais forte possível a partir das pessoas de sua empresa. É melhor ter uma
equipe pequena de boas pessoas do que uma equipe grande de pessoas medíocres.
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Obter uma combinação correta de experiências pode ser mais complicado do
que encontrar as habilidades básicas, mas é um item vital para a eficiência da equipe, e
para isso o gerente do projeto deverá:
a)

Identificar se o profissional realizou trabalhos similares anteriormente e se
foram bem feitos;

b)

Ficar atento ao potencial de crescimento de cada recurso;

c)

Prestar atenção na falta de experiência em seu pessoal;

d)

Dispensar, do grupo, pessoas com mau desempenho;

e)

Encontrar pessoas com boas habilidades pessoais e ajudá-las a desenvolvêlas;

f)

Identificar se as pessoas estão aptas a trabalharem juntas como uma equipe;

g)

Não esquecer que o sucesso do projeto depende do sucesso individual dos
componentes da equipe;

h)

Não enfrentar problemas difíceis com recursos inadequados.

Outras características para a formação da equipe podem ser encontradas no
capítulo 3.
Estes itens deverão ser institucionalizados na organização, de modo que, no
momento de formação de uma equipe de um projeto de ciclo de vida acelerado, seja
mais fácil convencer os níveis hierárquicos mais altos da organização sobre a equipe
que deve ser criada.
Ação 33: Aquisição e contratação de terceiros
O gerente de projeto deve lembrar que a chave para organizar uma equipe, para
o ciclo acelerado, é entender que não há “a melhor” ou “uma única” estrutura de
equipe que proporciona uma boa evolução de desenvolvimento em todos os projetos
de software. Para cada tipo de necessidade, equipes específicas devem ser montadas.
E, freqüentemente, na organização não são encontradas pessoas disponíveis com o
perfil necessário ao projeto, assim, é importante que o gerente siga alguns passos
básicos:
a) Analisar se o projeto necessita de pessoal com conhecimento específico em
alguma ferramenta, metodologia, área de negócio, equipamentos, linguagem
ou pacote;
b) Se for necessário algum recurso específico, verificar se há o recurso com o
perfil desejado e disponível na organização. A disponibilidade imediata é
um ponto importante que deve ser observado, pois muitas vezes, existe o
profissional com o perfil desejado mas que não está disponível na janela de
validade do projeto;
c) Se houver, o profissional deve ser prontamente agregado à equipe do
projeto;
d) Se não houver, deve ser iniciado o mais rápido possível, o processo de
contratação de pessoal no mercado, e agrega-lo prontamente ao projeto.
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A contratação de pessoal com conhecimentos e experiência nas necessidades do
projeto, é uma ação que proporciona ganhos importantes em projetos de ciclo de vida
acelerado, principalmente quando a Ação 9, descrita no item 4.1.3, não for tomada.
Outra ação importante é a contratação de pessoal com conhecimento específico
(como um consultor de negócio) quando o cliente não possuir, por algum motivo,
pessoal próprio para a definição de pontos importantes ao projeto.
Ação 34: Estratégias de motivação e reconhecimento
Toda equipe é formada por seres humanos e todo ser humano precisa de
motivação e reconhecimento para executar alguma tarefa. A motivação é
indubitavelmente a maior influência no modo como as pessoas trabalham e afeta
diretamente a produtividade, mais do que qualquer outro fator. Todos gostam de
serem reconhecidos, mesmo que verbalmente, pela execução de uma atividade, e o
custo muitas vezes é zero.
Abaixo, são descritos alguns itens que devem ser lembrados em relação à
motivação e reconhecimento, e alguns deles não lidam diretamente com a vida
profissional de cada recurso da equipe:
a) Pessoas diferentes, motivações diferentes. As pessoas são diferentes uma
das outras e por isso não são motivadas pelos mesmos fatores. Por exemplo,
os desenvolvedores não são motivados pelos mesmos fatores que seus
gerentes;
b) Realização. O melhor caminho para motivar a equipe de desenvolvimento é
proporcionar um bom ambiente profissional. Os desenvolvedores de
software gostam de trabalhar, então é importante que o ambiente
profissional os mantenham focados no que eles gostam de fazer, que é
desenvolver software;
c) Possibilidade de crescimento. Um aspecto interessante em trabalhar com o
desenvolvimento de software é trabalhar em um campo que vive em
constantes mudanças. As mudanças propiciam ao profissional
possibilidades de crescimento em sua carreira;
d) Vida pessoal. Todos os integrantes da equipe possuem vida pessoal fora do
ambiente do trabalho, e isto deve ser sempre lembrado no desenvolvimento
de software com ciclo acelerado, porque ninguém faz seu melhor trabalho
quando está estressado, sob pressão ou cansado;
e) Equipamentos e ferramentas atuais. É importante garantir que os
equipamentos e ferramentas utilizadas no projeto estão atualizados. A
maioria dos desenvolvedores se sente feliz quando tem de usar
equipamentos avançados. O hardware é relativamente barato se comparado
ao custo do tempo de um componente da equipe de desenvolvimento;
f) Promover o reconhecimento na equipe. A função do reconhecimento é
motivar a equipe a melhorar o desempenho, que é primordial no ciclo
acelerado e manter o projeto dentro da janela de validade. Mas deve-se
tomar cuidado neste procedimento. Se o reconhecimento for muito pequeno,
o esforço coletivo e o moral podem se deteriorar. Se o reconhecimento for
muito generoso, não levará a equipe para além de sua capacidade. O
reconhecimento deve ser feito imediatamente e de modo específico, dizendo
à pessoa o que ela fez certo.
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4.1.12 - Estratégia de testes
Um projeto de software só está concluído completamente quando o que foi
desenvolvido é entregue ao cliente, para operação, sem erros. E, um dos motivos do
atraso nos projetos de desenvolvimento de software é a falta de planejamento de uma
estratégia de testes. Muitas vezes, são encontrados erros no momento do aceite do
cliente ou na implantação do projeto no ambiente de produção, gerando retrabalho,
atraso no projeto, aumento de custo e insatisfação do cliente.
Como já foi dito ao longo deste trabalho, nos projetos de ciclo acelerado, não há
tempo a perder com o retrabalho de atividades, por isso, quando a atividade de teste é
bem realizada e os erros encontrados são corrigidos durante o desenvolvimento, o
retrabalho é diminuído permitindo a entrega do produto na sua janela de validade.
Ação 35: Conscientizar a equipe da importância dos testes
O gerente do projeto de ciclo de vida acelerado deve conscientizar a equipe que
os testes e reparos de problemas podem ser executados a qualquer momento durante,
ao longo do ciclo de vida do projeto, porém, o custo decorrente da detecção de
problemas cresce dramaticamente a medida que o processo avança.
A equipe deve ter em mente que os testes se tornam parte da solução e podem
ser planejados como atividades simultâneas ao longo do projeto.
Ação 36: Escrever o que deve ser testado (XP)
Um bom procedimento preparatório para a atividade de teste é escrever o que
deve ser testado. Os testes devem ser descritos com antecedência, para que ele esteja
pronto para quando for executá-lo. E, se um recurso do cliente fizer parte da equipe,
ele poderá ser um bom caminho para escrever os testes.
Ação 37: Corrigir e testar
Cada profissional deve ser responsável pelo papel que executa no projeto e deve
efetuar a verificação do artefato produzido. Após a correção de um erro encontrado
pelo procedimento de teste, TODOS os testes executados até o momento naquele
artefato devem ser repetidos para certificar que a correção de um erro não danificou o
que já foi testado.
Os testes efetuados fornecerão a confirmação de que o que foi pedido foi criado
corretamente.
Ação 38: Automatizar os testes (XP)
O ciclo acelerado necessita que atividades ao longo do processo de
desenvolvimento sejam executadas de forma ágil, rapidamente e com qualidade. A
atividade de teste é um bom lugar para utilizar a tecnologia atualmente existente,
propiciando agilidade e velocidade ao projeto.
A idéia é que, com a ajuda da automatização, possamos executar uma bateria
completa de testes após a produção de cada artefato. Assim, quando for encontrado
um erro em um artefato, basta acrescentarmos um teste ao ambiente de teste e executálo novamente.
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4.1.13 - Comunicação
A comunicação efetiva é necessária entre todos aqueles envolvidos no projeto:
desenvolvedores, gerentes e cliente, propiciando sinergia, distribuição de resultados,
solução de conflitos, para evitar problemas na gestão e condução do projeto com ciclo
de vida acelerado. A equipe necessita de respostas rápidas aos problemas enfrentados
durante o processo de desenvolvimento e ela deve agir rapidamente para não
comprometer a janela de validade do software.
Para atingir este objetivo, algumas ações podem ser tomadas durante o processo
de desenvolvimento do projeto.
Ação 39: Manter as pessoas próximas para facilitar a comunicação
A distância entre os componentes da equipe é um fator fundamental para
permitir uma efetiva comunicação entre eles. A equipe pretende desenvolver com
ciclo acelerado deve buscar a eficiência na comunicação, e nada mais simples do que
manter todos seus integrantes o mais próximo possível. O espírito de colaboração,
necessário à equipe, poderá afundar sem uma comunicação livre entre seus
componentes.
Como demonstra a Figura 8, se os componentes estão fisicamente a menos de
10 metros uns dos outros, a probabilidade de se comunicarem uma vez por semana é
de 30%. Esta probabilidade reduz para menos de 5% quando a distância vai além dos
20 metros, e a mais de 60 metros, a possibilidade de comunicação é praticamente zero.

FIGURA 8 - Probabilidade de comunicação em relação à distância
Adaptado de Heller (1999)
Atualmente, existem diversos recursos tecnológicos para que os integrantes de
uma equipe se comuniquem, que vão desde de um comunicado em papel à sofisticados
softwares colaboração e videoconferência. Mas, valem os seguintes conselhos:
a) Dar preferência a um e-mail a um comunicado por escrito;
b) Dar preferência a uma sessão de chat a um e-mail;
c) Dar preferência a um telefonema a uma sessão de chat;
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d) Dar preferência a uma rápida reunião pessoalmente a um telefonema.
Ação 40: Definir áreas onde as pessoas possam conversar informalmente
Para que a comunicação entre os integrantes da equipe seja eficiente é
necessário algo mais do que a curta distância entre eles.
Uma forma muito eficiente é a conversa informal e direta. Para que isso ocorra,
é preciso que todos tenham acesso fácil uns aos outros o tempo todo. Isto proporciona
feedbacks rápidos e constantes. Um bom método para proporcionar a conversa
informal, além de mesas vizinhas, é disponibilizar uma mesa onde para reuniões
rápidas, com acesso livre e irrestrito aos componentes da equipe.
Ação 41: Incentivar o livre fluxo de informações na equipe
O gerente do projeto deve incentivar à equipe o livre fluxo de informações entre
os integrantes da equipe. Eles devem ser humildes para lembrarem que podem estar
errados em relação a uma decisão a ser tomada.
Cada integrante, inclusive o gerente, deve estar aberto para o fato de que o
restante da equipe também possui idéias válidas, e algumas delas serão melhores do
que do outro integrante. É importante que todos tenham em mente que devem estar
preparados para fazer a coisa certa, independente do lugar de onde veio a idéia, e a
coisa certa permitirá menor retrabalho no decorrer do processo de desenvolvimento,
proporcionando a aceleração do ciclo de vida.
O livre fluxo de informação entre os integrantes proporcionará, também, um
aprendizado contínuo, como um desafio ou oportunidade para aprender alguma coisa
permitindo o desenvolvimento de soluções simples e que atendam as necessidades do
projeto.
Ação 42: Efetuar reuniões periódicas e mantê-las curtas
Somente quando as reuniões são breves e focalizadas é que são valiosas como
um fórum de comunicação. Reuniões com longa duração, normalmente, são
desgastantes e aborrecidas.
As reuniões realizadas, durante o desenvolvimento com ciclo acelerado, devem
ser rápidas e objetivas. Elas devem ser focalizadas e não devem permitir que
discussões sejam iniciadas. Se os participantes necessitarem falar sobre algum assunto
que gere discussões, eles poderão se reunir em outro momento. Depois que um
problema é colocado na reunião, ele tem a atenção de todos os outros integrantes da
equipe, e eles poderão trabalhar para solucionar o problema, aumentando as chances
de ser solucionado mais rapidamente.
4.1.14 - Estimativas
Em projetos desenvolvidos em ciclo de vida comum (sem a necessidade da
aceleração do ciclo de vida), um bom planejamento em conjunto com estimativas
corretas é fundamental para fornecer ao cliente uma expectativa de quando o produto
solicitado será entregue em suas mãos.
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No capítulo 1, foi apresentada a idéia de que o prazo de um projeto pode ter
naturezas diferentes – o tempo de desenvolvimento e o tempo de mercado – e no
capítulo 2, foi apresentada a necessidade atual da aceleração do ciclo de vida nos
projetos de software.
Motivado pelos fatos apresentados, a estimativa torna-se um fator necessário a
ser estudado na aceleração do ciclo de vida de desenvolvimento.
Ação 43: Entender e conhecer para estimar
Atualmente podemos recorrer a modernas ferramentas ou técnicas que auxiliem
na árdua tarefa de estimar prazo, custo e tamanho de um software. Mas, esquecemos
que para utilizar estas ferramentas e técnicas, devemos analisar outros fatores que
implicam na estimativa, que são:
a) Identificar qual processo será adotado e quais suas adaptações (Fator
Seleção do processo);
b) Entender e conhecer melhor as necessidades do cliente (Fator Gerência de
Requisitos);
c) Identificar quais ferramentas serão utilizadas no processo
desenvolvimento (Fator Ferramentas e técnicas de desenvolvimento);

de

d) Identificar se serão utilizados protótipos (Fator Protótipos);
e) Se será possível fazer uso da reutilização (Fator Reutilização);
f) Identificar quais os recursos estarão disponíveis para o projeto (Fator
Gestão da equipe);
g) Se existirá, ou não, a possibilidade de executar atividades simultaneamente
(Fator Atividades em paralelo).
Assim, percebe-se que fazer estimativas de um projeto não é uma tarefa fácil.
Um fator fundamental para possibilitar uma boa estimativa é identificar os
requisitos e necessidades do cliente (Fator Gerência de Requisitos). Não só no que se
refere às funcionalidades desejadas no software, mas também, se existe uma janela de
validade para o projeto. É muito difícil saber se é possível construir o produto que o
cliente quer, no tempo desejado, até que se tenha um entendimento detalhado do que
realmente se quer.
Ação 44: Analisar históricos na organização e variáveis de contexto
Somente conhecer o que deverá ser estimado não é suficiente. Outra ação que
deve ser institucionalizada é analisar históricos de projetos anteriores na organização.
Somente com a análise do histórico de projeto já desenvolvidos será possível efetuar
uma comparação e validar ou não a estimativa do novo projeto. Por exemplo, se a
organização já desenvolveu e implantou alguns projetos de CRM e cada um deles não
foi finalizado em menos de 10 meses, será praticamente impossível entregar um novo
projeto de CRM a um novo cliente em 5 meses.
Também, deve-se levar em consideração as variáveis de contexto do projeto. Ou
seja, um projeto nunca é igual ao outro, as necessidades de um cliente não são iguais a
de outro cliente, a equipe não é a mesma, o ambiente também não é o mesmo. Porém,
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se for possível a reutilização de artefatos já construídos, a estimativa de um projeto
anterior não será a mesma para o novo projeto.
A análise dos históricos nos leva à próxima ação.
Ação 45: Construir uma base de conhecimento dos projetos já
desenvolvidos
Está ação deve ser, de alguma forma, institucionalizada na organização,
possibilitando a execução da Ação 44.
Não é necessário que a organização custeie o desenvolvimento ou a compra de
software para gerenciar estes conhecimentos. Mas o mínimo deve ser exigido, de
modo que pelo menos a documentação dos projetos já desenvolvidos deva estar
disponível, mesmo que esteja em papel e armazenada organizadamente em pastas.
Outra maneira, é institucionalizar na organização formas de apresentação de
informações pós-mortem do projeto. Estas informações serão de grande ajuda para
futuras estimativas. Elas poderão ser apresentadas em rápidas reuniões, ao fim de um
projeto, indicando seus pontos bons e ruins, os sucessos e os fracassos durante o
desenvolvimento do projeto.
Ação 46: Adequar a estimativa (e o projeto) à real necessidade de prazo do
cliente
Esta ação nos leva a estudar, novamente, o fator Gerência de Requisitos.
Como foi apresentado no item 4.1.2, é importante que os requisitos sejam
realmente priorizados. A priorização dos requisitos permite que as necessidades sejam
discutidas junto ao cliente do que é realmente necessário ser implementado no
software dentro da janela de validade. O que não for considerado necessário para o
funcionamento adequado do software, deverá ser retirado da lista de requisitos ou ser
disponibilizados em uma nova versão Isto possibilitará que a estimativa esteja mais
próxima da realidade do cliente e dentro de sua janela de validade.
4.2 - Classificação dos fatores
A Tabela 2 apresenta uma lista contendo todos os fatores (coluna Fator)
apresentados e suas respectivas ações (coluna ações). Esta Tabela, também apresenta
para cada ação, o momento em que ela deve ser executada (colunas Antes, Durante e
Depois).
Como já foi dito anteriormente, não há obrigatoriedade de que os fatores e as
ações expostas sejam executadas na seqüência apresentada na Tabela 2 e podem,
eventualmente, serem até contraditórias. Os fatores e suas ações estão apresentadas e
numeradas de forma seqüencial para facilitar a organização e a leitura do texto.

55

Tabela 2 – Referência rápida dos Fatores e Ações

Referência Rápida dos Fatores e Ações
Fator

Ações
1) Selecionar e adaptar o processo

Seleção do
Processo

2) Excluir atividades e produtos intermediários que não agregam valor ou que não
interessam ao produto final
3) Institucionalizar o processo no projeto
4) Identificar os marcos
5) Desenvolver competência no negócio, anterior ao desenvolvimento do projeto

Gerência de
Requisitos

6) Obter conhecimento prévio do escopo
7) Utilizar documentos para registro dos requisitos e checklist para validá-lo

Ferramentas e
técnicas de
desenvolvimento

8) Verificar compatibilidade de ferramentas e possibilidade de uso
9) Adquirir expertise nas ferramentas adotadas
10) Fazer o cliente participar como parte integrante da equipe de
desenvolvimento
11) Planejar

Incentivar o uso
de técnicas que
aumentem a
produtividade

12) Realizar reuniões de curta duração
13) Ser simples, mas eficiente
14) Executar atividades rapidamente, mas sem pressa
15) Executar atividades em duplas (XP)
16) Não desgastar a equipe com muitas horas extras

Gerência de
Riscos

Reutilização

17) Listar os 10 maiores riscos do projeto
18) Privilegiar ações de prevenção
19) Caracterizar a reutilização como atividade preparatória para o ciclo de vida
acelerado ou atividades paralelas
20) Disponibilizar informações sobre os artefatos já produzidos pela empresa
21) Selecionar os requisitos que devem ser prototipados
22) Utilizar profissionais experientes para criar o protótipo

Protótipos
23) Escolher entre protótipo funcional ou não-funcional
24) Reutilizar protótipos construídos anteriormente
Modelos de
documentos
Padronização da
codificação
Atividades em
paralelo

25) Fornecer modelos de documentos
26) Institucionalizar seu uso no projeto e na organização
27) Fornecer padrões para os códigos
28) Institucionalizar seu uso dentro do projeto
29) Questionar as dependências entre as atividades
30) Questionar o paralelismo de atividades vs. recursos
31) Montar um plano de gerenciamento do pessoal
32) Formar a equipe adequada ao projeto

Gestão da equipe
33) Aquisição e contratação de terceiros
34) Estratégias de motivação e reconhecimento
35) Conscientizar a equipe da importância dos testes
Estratégia de
testes

36) Escrever o que deve ser testado
37) Corrigir e testar
38) Automatizar os testes
39) Manter as pessoas próximas para facilitar a comunicação
40) Definir áreas onde as pessoas possam conversar informalmente

Comunicação
41) Incentivar o livre fluxo de informações na equipe
42) Efetuar reuniões periódicas e mantê-las curtas
43) Entender e conhecer para estimar
44) Analisar históricos na organização e variáveis de contexto
Estimativas
45) Construir uma base de conhecimento dos projetos já desenvolvidos
46) Adequar a estimativa (e o projeto) à real necessidade de prazo do cliente
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Após o entendimento e a análise dos fatores estudados, verifica-se que eles
podem ser distribuídos em duas formas de classificação, onde devem ser aplicados ou
institucionalizados:
a)

Processo vs.Tecnologia vs. Pessoas vs. Produto – A gestão de projeto
deve operar nessas 4 forças e esta forma de classificação demonstra em
quais forças cada fator deve ser aplicado. A Figura 9 demonstra esta forma
de classificação.

FIGURA 9 - Classificação dos fatores por Processo vs. Tecnologia vs. Pessoa vs.
Produto
b)

Institucionais vs. Projetos – As ações de alguns fatores podem ser
aplicadas ou em nível organizacional ou no nível do projeto, como é
apresentado na Figura 10.

FIGURA 10 - Classificação dos fatores por atividades Institucionais vs. Projetos
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CAPÍTULO 5 - EXEMPLO DE USO DA PROPOSTA
No capítulo anterior, a proposta foi apresentada com o objetivo de auxiliar a
gestão do processo de desenvolvimento em um ciclo acelerado. Neste capítulo, serão
apresentados os históricos de dois projetos, que foram coordenados pelo autor deste
trabalho, a título de estudo de caso e exemplo de uso da proposta.
Ambos os projetos possuem como objetivo principal a emissão de relatórios
gerenciais das ligações do ambiente do Call Center, de um cliente da empresa onde o
autor trabalha.
Devido à insatisfação do cliente, em relação à qualidade do produto final e ao
prazo não cumprido do primeiro projeto, ocorreram problemas de relacionamento
entre as empresas contratante e contratada, gerando custo adicional para a empresa
contratada com um novo desenvolvimento aderente às necessidades do cliente.
O novo desenvolvimento foi realizado e coordenado pelo autor, adotando-se as
idéias propostas neste trabalho, que serão apresentadas neste capítulo. Salienta-se que
o processo proposto contribuiu para reverter o quadro de insatisfação e proporcionar a
execução de novos trabalhos no cliente.
Uma instituição financeira, aqui denominada “cliente”, estava modernizando
seu Call Center para melhorar o atendimento aos seus clientes atuais e captar novos
clientes em seus vários produtos.
O Call Center do cliente era dividido em Ativo (para captação de novos clientes
e efetuar cobrança) e Receptivo (que efetuava o atendimento de clientes existentes).
Para melhorar a gestão do Call Center era extremamente importante obter informações
sobre a operação dia após dia, e hora após hora. Apesar dos equipamentos existentes
no Call Center emitirem seus próprios relatórios, não havia uma maneira de analisar as
informações de forma centralizada, ou seja, não existiam relatórios que agregassem
informações dos ambientes tecnológicos existentes.
Assim, foi solicitada à empresa onde este autor trabalha, aqui denominada de
“contratada”, uma proposta técnica para a criação de uma aplicação que consolidasse
as bases de dados e emitisse alguns relatórios gerenciais das ligações do Call Center
do cliente. Este projeto será denominado PROJETO A.
Após os levantamentos iniciais, foi desenvolvida pela contratada, uma proposta
técnica que cobria o desenvolvimento de uma aplicação que emitisse 8 tipos diferentes
de relatórios para o PROJETO A:
a)

Receptivo: Por agente, por grupo e por data;

b)

Ativo: Por agente e por data;

c)

Ativo/Receptivo: Por agente, por data ;

d)

Status das ligações.

O desenho básico da solução, consistia em uma única aplicação que
consolidasse as bases de dados e emitisse o relatório, como demonstra Figura 11.
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FIGURA 11 - Desenho básico da solução do Projeto A
O prazo para o desenvolvimento deste projeto foi estimado em 4 semanas, e a
equipe designada para o desenvolvimento do projeto era composta de um
Coordenador, um Analista de Sistemas e um Analista Programador
O cliente se localizava em Curitiba e a contratada em São Paulo, e para que o
custo do projeto fosse diminuído, ficou acertado entre as empresas que o Coordenador
faria todo o acompanhamento do trabalho na sede contratada, em São Paulo, enquanto
os analistas trabalhariam em Curitiba.
Para a execução deste projeto, foi adotado o processo de desenvolvimento
utilizando o ciclo de vida clássico (cascata), que era a base da metodologia de
desenvolvimento da empresa contratada e conhecido pela equipe do projeto.
O desenvolvimento ocorreu relativamente bem até o momento da homologação
dos relatórios com o cliente. Depois dos relatórios prontos e a aplicação testada, o
cliente decidiu efetuar algumas alterações, uma vez que adotando o ciclo de vida
clássico só havia um único momento para que o cliente validasse os relatórios. Assim,
mediante tais modificações o projeto começou a atrasar.
Para concluir o trabalho com os requisitos que o cliente necessitava, houve um
atraso de 50% em relação à duração inicialmente estimada, que foi de 4 semanas,
como apresentam os cronogramas do Anexo C.
Ainda, o cliente não ficou satisfeito com o desempenho e tempo de resposta do
software construído. Apesar dos problemas encontrados, destacam-se como pontos
positivos os seguintes aspectos:
a) Equipe de desenvolvimento experiente – Apesar da equipe
desenvolvimento ser composta por apenas um Analista de Sistemas,
Analista Programador e um Coordenador (distante do local
desenvolvimento) eram todos experientes em suas atividades e
ferramentas de desenvolvimento adotadas no projeto;

de
um
do
nas

b) Estimativa do desenvolvimento adequada aos relatórios exigidos
(mediante histórico de projetos anteriores) – A empresa contratada já
havia desenvolvido relatórios similares aos solicitados em projetos
anteriores, porém, com infra-estrutura de hardware e software diferentes.
Dessa forma, o prazo estimado inicialmente (20 dias) estava dentro das
expectativas da empresa contratada e do cliente;
c) Ferramentas de desenvolvimento adequadas às necessidades do projeto
– As ferramentas utilizadas (Visual Basic® 6.0 e Crystal Reports® 8.0)
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eram adequadas ao desenvolvimento e a equipe possuíam conhecimentos
adequados e não houve necessidade de treinamento.
Os problemas, em sua maioria, foram decorrentes de:
a) Processo adotado – O processo adotado (ciclo de vida clássico) adotado
pela equipe de desenvolvimento foi ineficiente. A equipe, naquele
momento, não conhecia outro processo de desenvolvimento e a metodologia
de desenvolvimento de software da empresa foi constituída sobre este
processo;
b) Requisitos pobres – Apesar de um escopo do projeto bem definido, os
requisitos dos relatórios não foram muito bem especificados e entendidos,
ou seja, o usuário não conseguiu expressar suas necessidades em relação às
informações que deveriam ser exibidas nos relatórios e nem em relação ao
tempo de consolidação e emissão dos relatórios;
c) Cliente sem conhecimento explícito de suas necessidades – Uma das
plataformas no ambiente do cliente era nova e ele não possuía
conhecimento das informações que eram possíveis de serem obtidas. Na
primeira semana do projeto, o Analista de Sistemas efetuou o levantamento
de todos os relatórios que eram necessários para o cliente naquele momento
(em torno de oito relatórios). Na fase de homologação e validação, o cliente
descobriu novas necessidades e que algumas fórmulas de cálculos, passadas
à equipe de desenvolvimento estavam erradas, comprometendo todo o
processo de validação e entrega do projeto dentro do prazo contratado e
fazendo com que a equipe trabalhasse horas adicionais e aos finais de
semana para que o projeto não atrasasse mais do que duas semanas;
d) Não houve a utilização de protótipos – A adoção do ciclo de vida clássico
não proporcionou a utilização adequada do uso de protótipos de telas e
relatórios. Na verdade, foi realizada somente uma apresentação dos modelos
dos relatórios a serem emitidos pela aplicação, que foram rapidamente
aprovados, porém, sem um estudo aprofundado das informações
apresentadas, pelo cliente;
e) Riscos não foram identificados – Não houve nenhum processo de análise
de riscos antes e nem durante o desenvolvimento do projeto, ocasionando
uma perda irreparável no momento da homologação/entrega do produto;
f) Estratégia de testes errada – Como foi adotado um processo de
desenvolvimento utilizando o ciclo de vida clássico, todos os testes da
aplicação (consolidação da base de dados e emissão dos relatórios) foram
executados em uma única fase após todo o desenvolvimento. Neste
momento foram encontrados erros na aplicação, fazendo com que a equipe
fizesse horas adicionais durante a semana para concluir o trabalho e
disponibilizar a aplicação para homologação;
g) Comunicação ineficiente – A comunicação entre a equipe vs. usuário e
entre os componentes da equipe foi muito ineficiente devido a distância.
Além do Coordenador ficar em São Paulo e a equipe em Curitiba, a equipe
e o cliente estavam fisicamente distantes também, dificultando ainda mais a
comunicação, soluções de dúvidas e homologação do produto;
h) Gestão ineficiente da equipe – A gestão da equipe foi ineficiente devido à
distância entre o Coordenador e a equipe. A comunicação era feita por
telefone prejudicando muito o acompanhamento das atividades, e só foi
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autorizada a sua ida para o local do desenvolvimento nas duas semanas
seguintes à data final do projeto, ou seja, depois que o projeto estava
atrasado;
i)

Não houve utilização de modelos de documentos – A contratada possuía
uma metodologia de desenvolvimento com padrões de documentos a serem
utilizados, porém, ela não possuía um método adequado para sua
institucionalização e uso dentro dos projetos. Apesar de existir uma área
dentro da empresa que era responsável pela metodologia, estes padrões e
modelos de documentos não eram amplamente divulgados. Além disso, a
metodologia era muito complicada e gerava produtos que não agregavam
valor ao projeto.Poucos documentos foram gerados no projeto, e no
momento da homologação houve problemas de relacionamento entre a
equipe e o cliente, uma vez que na apresentação dos relatórios, o cliente
dizia que “não houve entendimento de suas necessidades, que algumas
informações contidas nos relatórios estavam erradas e que haviam outras
informações que ele necessitava”;

j)

Não houve reutilização de código ou componentes – Apesar da empresa
contratada já ter realizado outros projetos similares em outros clientes, ela
não possui a característica de reutilização de componentes desenvolvidos
anteriormente. Neste projeto, todo o código foi desenvolvido, inclusive os
modelos dos relatórios e as rotinas de consolidação das bases de dados;

k) Pouco desenvolvimento de tarefas simultaneamente – Devido ao
pequeno tamanho da equipe, não foi possível um bom estudo para o
desenvolvimento de tarefas simultaneamente;
l)

Não houve padronização de codificação – Como apenas o Analista
Programador executava a codificação, não houve preocupação em relação à
padronização do código gerado. Dessa forma, quando foi identificado o
atraso do projeto e foi solicitada a intervenção do Coordenador no local de
desenvolvimento, perdeu-se muito tempo em entender o código gerado e
propor uma solução adequada ao problema (que era o tempo muito grande
para efetuar a consolidação das informações e emissão dos relatórios).

Todos os fatores apresentados acima, foram determinantes para o insucesso do
projeto fazendo com que o relacionamento entre o cliente e a contratada fosse abalado
e gerando problemas de faturamento para a contratada. Ainda, não se pode considerar
que estes fatores sejam apontados como riscos para projeto porque são problemas
típicos de desenvolvimento de software.
O novo projeto
Após 2 meses de negociação, as duas empresas encontraram uma forma de
solucionar o problema, sendo que o cliente aceitou o fato de que as definições e
requisitos não foram claramente especificados, e a contratada aceitou o fato de que
houve erro no processo de desenvolvimento e entendimento das necessidades do
cliente.
Assim, foi feita uma nova proposta de trabalho para um novo desenvolvimento,
porém, com algumas restrições para ambas as partes, sendo que a contratada deveria
incluir novas funcionalidades que seriam apresentadas pelo cliente.

61

Após um levantamento preliminar das novas necessidades do cliente, a
estimativa inicial para o novo projeto foi de 40 dias úteis. O aumento do prazo do
PROJETO B, em relação ao PROJETO A, foi proporcionado devido às novas
funcionalidades apresentadas sendo que as principais eram a parametrização e
automatização da emissão dos relatórios, a inclusão de novos relatórios sem alteração
de código fonte, o desenvolvimento de rotinas de monitoração, a criação de novas
rotinas de consolidação de dados e de expurgo automáticos e a necessidades de novos
relatórios conforme a Tabela 3.
Tabela 3 - Relatórios a serem construídos no novo projeto
Penetração
de campanha

Resultado de
campanha

Chamadas de
agentes de
grupos ACD

Produtividade
de grupos ACD

Produtividade
das
campanhas

Por hora

Não

Não

Não

Sim

Não

Por dia

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Por semana

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Por mês

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Porém, devido a situações internas do cliente, a janela de validade em que o
software deveria ser disponibilizado, era restrita a 28 dias úteis, onde TD > TM,
caracterizando o ciclo acelerado.
TM
TD
(Tempo de desenvolvimento)
(Tempo de mercado/janela de
validade)
X
40 dias

28 dias

As figuras do Anexo D demonstram como a arquitetura do software construído
(PROJETO B) foi totalmente modificada em relação PROJETO A.
A equipe para o novo foi alterada e era composta pelo gerente de projeto, um
coordenador, um analista de negócios, um analista de sistemas e dois analistas
programadores. Assim, identificando-se os fatores para aceleração do ciclo e
realizando-se as correspondentes ações, conforme a proposta deste trabalho, o
cronograma foi ajustado para esta janela de 28 dias úteis.
5.1 - Seleção do processo
Selecionar e adaptar o processo – Após análise dos processos de
desenvolvimento estudados, o questionário, apresentado no Apêndice I, para
auxílio da seleção do processo foi respondido e o modelo selecionado foi o
Evolutivo. Esta ação foi realizada antes do início do projeto. As respostas do
questionário são apresentadas no Anexo F.
Excluir atividades e produtos intermediários que não agregam valor ou que não
interessam ao produto final – Antes de iniciar o projeto, foi realizada uma
reunião para definição dos documentos, estritamente necessários, para atender
às necessidades do cliente, utilizando como apoio o documento do Apêndice III.
Identificar os marcos – Mediante a lista de documentos obtida e a identificação
de alguns marcos importantes, foi criado um cronograma preliminar utilizando
como base o processo selecionado.
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Institucionalizar o processo no projeto – No início do projeto, foi realizada uma
reunião com a equipe para apresentação do cronograma e do modelo de
processo adotado.
5.2 - Gerência de Requisitos
Desenvolver competência no negócio – Um analista de negócios, especialista
nos tipos de informações dos relatórios a serem desenvolvidos, foi adicionado à
equipe para auxiliar o cliente na definição dos requisitos dos relatórios. Neste
caso, havia competência anterior pela participação da equipe no Projeto A.
Obter o conhecimento prévio do escopo – Antes do início do projeto, foi
realizada uma reunião com a equipe para nivelar o conhecimento dos
integrantes da equipe. Uma lista dos requisitos funcionais do software foi criada
e colocada à disposição da equipe para conhecimento acompanhamento durante
o desenvolvimento.
Utilizar documentos para registro dos requisitos e checklist para validá-lo – No
início do projeto, junto com o cliente, foi realizada uma análise informações
necessárias nos relatórios a serem criados, utilizando o modelo de documento
apresentado no Apêndice V.
5.3 - Ferramentas e técnicas de desenvolvimento
Verificar a compatibilidade e de ferramentas e possibilidades de uso – Antes de
iniciar o projeto, foi realizada uma reunião para o conhecimento das ferramentas
que seriam adotadas para a execução do projeto no cliente e suas restrições.
Nesta reunião verificou-se que as ferramentas eram simples e que todas estavam
disponíveis para uso imediato, não havendo a necessidade de aquisição de novas
ferramentas.
Adquirir expertise nas ferramentas adotadas – Na mesma reunião, verificou-se
que os profissionais que seriam alocados ao projeto já possuíam conhecimento
em todas as ferramentas que seriam adotadas.
5.4 - Incentivar o uso de técnicas que aumentem a produtividade
Planejar – Antes que qualquer atividade fosse iniciada, os profissionais da
equipe eram envolvidos para que efetuassem um rápido planejamento da
execução e integração da atividade.
Realizar reuniões de curta duração – Qualquer dúvida que surgisse e que
envolvesse atividades ou componentes, que eram de responsabilidade de um
outro profissional da equipe, realizavam-se rápidas reuniões para
esclarecimentos das dúvidas.
Ser simples, mas eficiente – Todos os artefatos construídos para o projeto eram
simples e não possuíam alto grau de sofisticação, mas não deixavam de ser
eficientes em relação às suas funcionalidades.
Executar atividades em duplas – Algumas atividades eram executadas em
duplas proporcionando uma rápida entrega dos artefatos criados.
Executar as atividades rapidamente, mas sem pressa – Um direcionamento que
o coordenador deu à equipe é que as atividades deveriam ser executadas
rapidamente devido ao curto prazo para a entrega do produto, mas deveriam ser
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realizadas sem que a pressa o prejudicasse. Assim, a equipe não gastou tempo
com assuntos e conversas desnecessárias e que não tinham como foco o
software a ser produzido.
Não desgastar a equipe com muitas horas-extras – Foi feito um acordo com a
equipe: em atendimento a solicitação ao pedido do coordenador de que a equipe
utilizasse as horas de trabalho para a produção do software, não seria exigida a
realização de horas-extras no decorrer do projeto. E assim, foi conduzido todo o
projeto, sem a necessidade de realizar horas extras.
5.5 - Gerência de Riscos
Listar os 10 maiores riscos do projeto – No início do projeto, uma lista dos 10
maiores riscos foi criada, analisada e apresentada ao cliente, já que a maioria
dos riscos apresentada era originária do ambiente ou referente à inexperiência
do cliente.
Privilegiar ações de prevenção – Durante todo o desenvolvimento os riscos
foram acompanhados, permitindo que o projeto fosse finalizado dentro da janela
de validade exigida.
5.6 - Reutilização
Caracterizar a reutilização como atividade preparatória para o ciclo de vida
acelerado e atividades paralelas – Infelizmente, a contratada não possuía uma
forma organizada e rápida para verificar a existência dos componentes já
criados para outros projetos, e também, não possuía uma política de construir
artefatos com vista à reutilização. No entanto, parte do código do Projeto A foi
utilizada. Sabendo-se que a contratada iria construir outros projetos com o
mesmo objetivo, foi realizada a parametrização de alguns componentes.
Disponibilizar informações sobre os artefatos produzidos – Depois que o
projeto foi finalizado, uma lista dos artefatos construídos foi criada e
disponibilizada para a empresa, de modo que pudesse ser avaliada em futuros
projetos.
5.7 - Protótipos
Selecionar os requisitos que devem ser prototipados – Durante a execução do
projeto, para auxiliar o entendimento do resultado final pelo cliente, foram
disponibilizados apenas os protótipos dos relatórios que eram produzidos.
Utilizar profissionais experientes para criar o protótipo – Para permitir uma
efetiva análise do Call Center do cliente, através das informações que seriam
exibidas nos relatórios, o analista de negócio foi designado a executar a criação
destes protótipos e auxiliar o cliente na escolha das informações.
Escolher entre protótipo funcional e não-funcional – Antes do início do projeto,
foi acertado com o cliente que como apenas os relatórios seriam prototipados,
não haveria a necessidade do protótipo ser funcional.
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5.8 - Modelos de documentos
Fornecer modelos de documentos – Antes do início do projeto, para facilitar
todo o trabalho, foram solicitados ao cliente os modelos de documentos que
deveriam ser entregues.
5.9 - Padronização da codificação
Fornecer padrão para os códigos – A empresa contratada não possuía um padrão
de codificação, então adotou-se um padrão do cliente, já que a manutenção do
software seria efetuada por ele mesmo. Esta ação foi efetuada antes do início do
projeto.
Institucionalizar o uso dentro do projeto – Logo que o projeto foi iniciado, o
padrão para ser utilizado na codificação foi apresentado à equipe.
5.10 - Atividades em paralelo
Questionar as dependências entre as atividades – Durante o planejamento do
projeto, foram realizadas algumas análises da rede de precedência das
atividades permitindo que algumas atividades pudessem ser realizadas
paralelamente.
Questionar o paralelismo de atividades vs. recursos – Mediante a análise da rede
de precedência, uma outra análise, agora com foco na experiência de cada
integrante da equipe, para se determinar o grau de paralelismo das atividades ao
longo da execução do projeto, permitindo agilidade e rapidez nas tomadas de
decisões durante o processo de desenvolvimento e conseqüentemente na
produção do software.
5.11 - Gestão da equipe
Formar a equipe adequada ao projeto –Foram encontrados profissionais que já
possuíam conhecimento do produto a ser gerado (analista de negócios), nas
ferramentas utilizadas e que já haviam executado o projeto A (o analista e um
dos programadores). Estes profissionais possuíam determinação, gostavam de
trabalhar em equipe e vencer desafios.
Estratégias de motivação e reconhecimento – Como o trabalho foi desenvolvido
em Curitiba e todos os profissionais eram de São Paulo, não foram incentivadas
atividades do projeto após o horário de trabalho. Ao final do dia, a equipe
realizava algumas atividades de lazer, influenciada pelo coordenador e
custeadas pela contratada (dentro de um valor estipulado previamente).
5.12 - Estratégia de testes
Conscientizar a equipe da importância dos testes – A equipe foi conscientizada
da importância dos testes em relação à janela de validade e que deveriam ser
executados durante todo o processo produtivo.
Escrever o que deve ser testado – Tudo o que deveria ser testado era escrito e
passado aos desenvolvedores, assim, quando eles terminavam a produção de um
artefato, era possível seguir um pequeno roteiro de testes e verificar se o artefato
estava corretamente produzido.
65

Corrigir e testar – Durante todo desenvolvimento, o coordenador fazia a
verificação do artefato produzido junto com o componente da equipe que o
produziu, permitindo sua correção de forma preventiva.
5.13 - Comunicação
Manter as pessoas próximas para facilitar a comunicação – Foi solicitado ao
cliente que os componentes da equipe ficassem na mesma sala e bem próximos
uns aos outros, facilitando a comunicação e proporcionando um grande espírito
de colaboração.
Definir áreas onde as pessoas possam conversar informalmente – A sala onde a
equipe realizava os desenvolvimento era pequena, mas havia um local para
lanches que também era utilizado para a realização de reuniões rápidas e
informais.
Incentivar o livre fluxo de informações na equipe – Todos os integrantes da
equipe contribuíram com idéias importantes que auxiliaram o desenvolvimento
e proporcionaram um trabalho de alta qualidade. Todos podiam dar idéias e
fazer comentários, mas todos deviam ouvir o que os outros tinham a dizer.
Efetuar reuniões periódicas e mantê-las curtas – Ao final do dia, uma rápida
reunião (de aproximadamente 10 minutos de duração) era realizada, afim de que
fossem feitos alinhamentos em relação ao que foi produzido e como poderiam
melhorar no dia seguinte.
5.14 - Estimativas
Entender e conhecer para estimar – Para efetuar a estimativa e adequá-la a
janela de validade, o cronograma foi criado em conjunto com o coordenador, o
analista de negócio e os analistas programadores, pois o analista de negócio
conhecia as dificuldades técnicas e possuía conhecimento da tecnologia e
coordenador e os analistas programadores conheciam as ferramentas que seriam
utilizadas e as dificuldades encontradas no projeto anterior.
Adequar a estimativa (e o projeto) à real necessidade de prazo do cliente –
Depois do primeiro esboço do cronograma, a equipe efetuou uma análise das
atividades a serem executadas adequando-o à janela de validade indicada pelo
cliente.
Analisando-se a Tabela 4, pode-se perceber que a aceleração se deu em função
da adoção das práticas corretas e distribuição do trabalho antes, durante e depois do
projeto. Percebe-se, também, que o Projeto A não obteve sucesso em sua realização
porque não foram tomadas providências para permitir a aceleração do processo de
desenvolvimento de software, como foi realizado no Projeto B.
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Tabela 4 – Fatores e ações executadas no PROJETO B
Fator

Ações
1) Selecionar e adaptar o processo

Seleção do
Processo

2) Excluir atividades e produtos intermediários que não agregam valor ou
que não interessam ao produto final
3) Institucionalizar o processo no projeto
4) Identificar os marcos

Gerência de
Requisitos

5) Desenvolver competência no negócio, anterior ao desenvolvimento do
projeto
6) Obter conhecimento prévio do escopo
7) Utilizar documentos para registro dos requisitos e checklist para validá-lo

Ferramentas e
técnicas de
desenvolvimento

8) Verificar compatibilidade de ferramentas e possibilidade de uso
9) Adquirir expertise nas ferramentas adotadas
10) Fazer o cliente participar como parte integrante da equipe de
desenvolvimento
11) Planejar

Incentivar o uso
de técnicas que
aumentem a
produtividade

12) Realizar reuniões de curta duração
13) Ser simples, mas eficiente
14) Executar atividades rapidamente, mas sem pressa
15) Executar atividades em duplas (XP)
16) Não desgastar a equipe com muitas horas extras

Gerência de
Riscos

Reutilização

17) Listar os 10 maiores riscos do projeto
18) Privilegiar ações de prevenção
19) Caracterizar a reutilização como atividade preparatória para o ciclo de
vida acelerado ou atividades paralelas
20) Disponibilizar informações sobre os artefatos já produzidos pela
empresa
21) Selecionar os requisitos que devem ser prototipados
22) Utilizar profissionais experientes para criar o protótipo

Protótipos
23) Escolher entre protótipo funcional ou não-funcional
24) Reutilizar protótipos construídos anteriormente
Modelos de
documentos
Padronização da
codificação
Atividades em
paralelo

25) Fornecer modelos de documentos
26) Institucionalizar seu uso no projeto e na organização
27) Fornecer padrões para os códigos
28) Institucionalizar seu uso dentro do projeto
29) Questionar as dependências entre as atividades
30) Questionar o paralelismo de atividades vs. recursos
31) Montar um plano de gerenciamento do pessoal

Gestão da
equipe

32) Formar a equipe adequada ao projeto
33) Aquisição e contratação de terceiros
34) Estratégias de motivação e reconhecimento
35) Conscientizar a equipe da importância dos testes

Estratégia de
testes

36) Escrever o que deve ser testado
37) Corrigir e testar
38) Automatizar os testes
39) Manter as pessoas próximas para facilitar a comunicação
40) Definir áreas onde as pessoas possam conversar informalmente

Comunicação
41) Incentivar o livre fluxo de informações na equipe
42) Efetuar reuniões periódicas e mantê-las curtas
43) Entender e conhecer para estimar
44) Analisar históricos na organização e variáveis de contexto
Estimativas

45) Construir uma base de conhecimento dos projetos já desenvolvidos
46) Adequar a estimativa (e o projeto) à real necessidade de prazo do
cliente

*N/R = Não Realizada
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Antes

Durante

Depois

N/R*

































































































































































































CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES
Este capítulo apresenta as conclusões finais deste trabalho, as limitações do
estudo e fornece uma visão das possibilidades para futuras pesquisas.
O presente trabalho teve como fatores motivadores os seguintes aspectos:
a) Atualmente, as empresas necessitam introduzir novos produtos no mercado
cada vez melhores e acelerar o ciclo de desenvolvimento, como uma forte
vantagem competitiva;
b) Os negócios não podem mais esperar por soluções de TI e a urgência do
desenvolvimento é, cada vez mais, essencial;
c) As regras de negócios evoluem tão rapidamente quanto a tecnologia, e
devem ser atualizadas dentro de sua janela de validade;
d) Muitas contribuições já foram feitas sobre metodologias, melhoria nos
processos de desenvolvimento e da qualidade de software, mas poucos
trabalhos foram dedicados em demonstrar uma maneira de criar um ciclo de
vida acelerado no desenvolvimento de software;
e) Mesmo com a aceleração do ciclo, não se pode perder o foco da Qualidade.
Dentro deste contexto, estabeleceu-se como objetivo principal da pesquisa a
apresentação de uma proposta para a gestão de um processo de desenvolvimento de
projetos de software que necessitam ser desenvolvidos em um ciclo de vida acelerado,
através:
a) Da apresentação de um conjunto de recomendações para o desenvolvimento
de software em um ciclo de vida acelerado, confiável e com qualidade;
b) Do estudo dos fatores multiplicadores do tempo de desenvolvimento em um
ciclo de vida acelerado.
A estratégia de desenvolvimento deste trabalho foi baseada na pesquisa
bibliográfica da literatura relacionada no assunto e, também, na análise de fatores
influenciadores do ciclo de vida acelerado.
Após o estudo, foram identificados 14 fatores multiplicadores, que afetam o
tempo do ciclo de vida de desenvolvimento de um projeto de software, e suas
respectivas ações a serem adotadas para obter a aceleração do ciclo de vida, que foram
incorporadas na Tabela 2.
Como exemplo de uso, foi apresentado a análise de um projeto da empresa onde
o autor trabalha, demonstrando a aplicação as ações a serem tomadas sobre cada fator
e como influenciaram o processo de desenvolvimento do projeto.
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6.1 - Conclusão
Como conclusão final do trabalho exposto, pode-se identificar que:
a)

O prazo do projeto tem duas naturezas diferentes. Uma delas é o tempo de
desenvolvimento estimado para sua construção dependendo da
complexidade e da capacidade de realização. A outra é o tempo de
mercado e a janela de validade, e que não há razões para estes prazos
coincidirem;

b)

Não é possível acelerar o ciclo de desenvolvimento a troco de nada. Para
não abrir mão da qualidade, a aceleração do ciclo exige que o gerente do
projeto antecipe a execução de algumas ações antes do início do projeto e
prorrogue outras, para depois da finalização do projeto.

c)

Não existe um processo de desenvolvimento de software específico para
um ciclo de vida acelerado. Cada projeto deve ser analisado e um processo
mais adequado ao contexto, às suas realidades e às necessidades, deve ser
adaptado e que alguns artefatos podem ser eliminados;

d)

A reutilização é um bom caminho para proporcionar a aceleração do
desenvolvimento. É importante garantir que os artefatos já estejam prontos
para uso, desde o início do projeto, permitindo que o esforço gasto em um
projeto é reutilizado (reciclado), posteriormente, em outros;

e)

As pessoas ainda são um fator de grande importância no ciclo de
desenvolvimento de software e devem possuir conhecimento e treinamento
nas ferramentas para permitir uma adequada aceleração do processo.

6.2 - Limitações do estudo
Apesar do esforço empreendido, no sentido da geração de novos conhecimentos
acerca do tema, sabe-se que há limitações do presente estudo.
Tais limitações recomendam que este trabalho seja visto com uma ótica de que
é um estudo exploratório, e que pode sustentar evoluções sobre o tema, as quais são
recomendadas no item 6.3.
Como principais limitações, pode-se considerar que:
a)

As recomendações apresentadas no trabalho foram aplicadas em apenas um
estudo de caso. Para a correta demonstração da efetividade, é necessário a
aplicação deste estudo em outros casos, de diferentes contextos (objetivos,
escopo e necessidades) do software a ser construído. Considera-se que a
aplicação das recomendações é restrita a projetos similares, ou seja,
projetos de sistemas de informações;

b)

A lista de documentos e os modelos apresentados neste trabalho está
limitada a documentos conhecidos e estudados pelo autor deste trabalho,
no decorrer desta pesquisa. Dependendo da aplicação destas idéias em
outros projetos e em outras organizações, a lista de documentos poderá ser
diferente, devido aos procedimentos, padrões e modelos de cada
organização.
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6.3 - Recomendações para futuras pesquisas
Devido ao fato da Engenharia de Software ainda ser recente e de existirem
poucos trabalhos dedicados em demonstrar uma maneira efetiva de se criar um
software em um ciclo de vida acelerado, esse assunto torna-se, ainda, vastíssimo.
Visando complementar e evoluir os conhecimentos sobre o tema
“desenvolvimento de software em um ciclo acelerado”, sugere-se os seguintes tópicos
para serem explorados em futuras pesquisas:
a)

Aplicar as idéias deste trabalho em mais casos de projetos de
desenvolvimento de software para validar as idéias ou aperfeiçoá-las;

b)

Identificar e estudar fatores que afetam o ciclo acelerado em função de
segmentos específicos de mercado, por exemplo, setor privado versus setor
público, bancos versus indústrias, e outros;

c)

Cada fator identificado e apresentado nesta pesquisa – ao todo 14 fatores –
é um item em potencial para ainda ser explorado, servindo assim para o
desenvolvimento de estudos mais detalhados em cada um dos fatores,
proporcionando, 14 novas linhas de pesquisa;

d)

Desenvolver um estudo das idéias apresentadas em um projeto de
manutenção (evolutiva) de um software já implantado, também, em um
ciclo acelerado;

e)

Desenvolver outros modelos de documentos, além dos apresentados, para
compor a lista de modelos a ser utilizada pelas organizações;

f)

Discutir a relação entre ciclo acelerado apresentados em organizações que
já empreguem um modelo de maturidade (CMM), de qualidade de software
(SPICE) e a norma de processo ISO-12207, com as que não possuem um
modelo desta natureza;

g)

Desenvolver um estudo sobre as aplicabilidades das idéias apresentadas em
um ambiente de fábrica de software;

h)

Considerar cada fator como um indicador e estabelecer medidas que
representem o atendimento do fator, criando um modelo para certificar a
organização acelerada.

6.4 - Contribuições
Espera-se que este trabalho tenha contribuído para o entendimento da gestão
dos projetos de software que necessitem ser desenvolvidos utilizando um ciclo de vida
acelerado. Também, espera-se que os gerentes de projetos adquiram uma boa visão
das melhores práticas no desenvolvimento de software, permitindo que sejam evitados
os erros clássicos da inadequação dos processos às janelas de mercado, satisfazendo
os clientes em relação a prazos (janela de validade) e custos , tornando a organização
mais competitiva no mercado.

70

ANEXOS
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Anexo A – Modelos de ciclos de vida

O ciclo de vida Clássico (Modelo Cascata)
De acordo com Pressman (1996), este modelo requer uma abordagem
sistemática, seqüencial ao desenvolvimento do software, que se inicia no nível do
sistema e avança ao longo da análise, projeto, codificação, teste e manutenção.
É considerado o paradigma mais antigo e o mais amplamente usado da
Engenharia de Software. McConnell (1996) afirma que as críticas ao paradigma
fizeram com que até mesmo seus ativos defensores questionassem sua aplicabilidade
em todas as situações.
Neste modelo, as atividades do processo de desenvolvimento são estruturadas
como uma cascata, onde a saída de uma fase é a entrada para a próxima. As suas
principais atividades são: o estudo de viabilidade (engenharia de sistemas), a análise e
especificação de requisitos, o projeto, a codificação e testes, o teste do sistema e
integração e a implantação.
Existem muitas variantes deste modelo propostas por diferentes pesquisadores
ou empresas de desenvolvimento e adaptadas a diferentes tipos de software. A
característica comum é um fluxo linear e seqüencial de atividades.
A Figura 12 demonstra este modelo.

FIGURA 12 - Modelo Cascata Adaptado
McConnell (1996) afirma que este modelo trabalha muito bem com projetos que
são bem entendidos e quando os requisitos de qualidade dominam sobre os requisitos
de custos e cronograma.
O Modelo Evolutivo e o Modelo de Prototipação
O modelo Evolutivo descreve um processo que consiste em obter todos os
requisitos necessários, desenvolver partes funcionais do software, mas que não
atendem a todos os requisitos por completo, e então ir incrementando com novas
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funcionalidades até que todos os requisitos sejam atendidos. A ênfase deste modelo
está nos aspectos visíveis do sistema que são disponibilizados ao cliente.
Este modelo permite uma ótima visão do progresso, ao cliente, do que está
sendo desenvolvido e proporciona redução dos riscos de integração do software.
Outro aspecto deste modelo é que é necessário ter uma idéia fundamental do
tipo de software que está sendo construído.
A Figura 13 faz uma representação gráfica do modelo Evolutivo.

FIGURA 13 - O modelo Evolutivo
O Modelo de Prototipação
Este modelo é uma atividade exploratória, usada quando não se sabe exatamente
o que deve ser construído no início do projeto. Assim, a estratégia é identificar uma
parte do software a ser construído e utilizá-la como ponto de partida.
O objetivo do modelo de Prototipação é iniciar o desenvolvimento com um
protótipo rudimentar, não funcional, e torná-lo funcional ao longo do processo através
do refinamento de seus componentes e do feedback do cliente. Se o que foi
apresentado ao cliente for validado, deve-se continuar solicitar novos feedbacks para
que o ciclo continue, até que todos os desejos do cliente sejam realizados.
A Figura 14 faz uma representação gráfica do modelo de Prototipação.
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FIGURA 14 - O processo de Prototipação
O Modelo Espiral
O objetivo do modelo espiral é prover um metamodelo para acomodar diversos
processos específicos. Isto significa que se pode encaixar nele as principais
características de outros modelos, adaptando-os a necessidades específicas de
desenvolvedores ou às particularidades do software a ser desenvolvido.
O modelo espiral descreve um fluxo de atividades cíclico e evolutivo
constituído de quatro estágios:
a) Estágio 1 – Onde são determinados objetivos, soluções alternativas e
restrições;
b) Estágio 2 – Onde são ser analisados os riscos das decisões do estágio
anterior e podem ser construídos protótipos ou realizar simulações do
software;
c) Estágio 3 – Consiste nas atividades da fase de desenvolvimento, incluindo
projeto, especificação, codificação e verificação.
d) Estágio 4 – Compreende a revisão das etapas anteriores e o planejamento da
próxima fase. Assim, dependendo dos resultados obtidos nos estágios
anteriores, pode-se optar por seguir o desenvolvimento num modelo Cascata
(linear) ou Evolutivo. Por exemplo, se já no primeiro ciclo, os requisitos
forem completamente especificados e validados pode-se optar por seguir o
modelo Cascata. Caso contrário, pode-se optar pela construção de novos
protótipos, incrementando-os, avaliando novos riscos e replanejando o
processo.
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FIGURA 15 - O modelo Espiral
Adaptado de McConnell (1996)
O Modelo Unificado
De acordo com Boehm (1988), o modelo Unificado de desenvolvimento de
software é o conjunto de atividades necessárias para transformar requisitos do usuário
em um sistema de software.
Ele é baseado em componentes, o que significa que o sistema deve ser
construído a partir de componentes de software interconectados via interfaces muito
bem definidas. O Modelo Unificado utiliza a Linguagem de Modelagem Unificada
(Unified Modeling Language – UML) no preparo de todos os produtos do sistema.
Este modelo possui três conceitos-chave:
a)

Direcionado a casos de uso. Os casos de uso são utilizados para capturar
os requisitos funcionais e todos juntos resultam no modelo de casos de uso,
o qual descreve a funcionalidade completa do sistema. Este modelo
substitui a especificação funcional tradicional, e a estratégia é que as
funcionalidades devem ser contempladas para cada usuário. De acordo
com Rational (1998) os casos de uso são especificados, projetados e
servem de base para a construção dos casos de teste;

b)

Centrado na arquitetura. O papel da arquitetura no software é de
natureza similar ao papel da arquitetura na construção civil, que representa
uma visão do projeto como um todo, na qual as características mais
importantes são colocadas em destaque, deixando os detalhes de lado.
Assim, depois de criar um esboço da arquitetura, os casos de uso são
refinados e mais detalhes da arquitetura são descobertos. Este processo
continua até que a arquitetura seja considerada estável.
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c)

Iterativo e incremental. Como o desenvolvimento de um produto
comercial de software é uma grande tarefa que pode ser estendida por
muito tempo, é mais prático dividir o trabalho em partes menores ou mini
projetos. Quando uma iteração atinge seus objetivos, o desenvolvimento
prossegue com a próxima iteração, caso contrário, os desenvolvedores
devem rever suas decisões e tentar uma nova abordagem.

Este modelo consiste da repetição de uma série de ciclos durante a vida de um
sistema, como mostrado na Figura 16.

FIGURA 16 - A vida de um processo em ciclos
Cada ciclo é concluído com uma versão do produto pronta para distribuição e
possui quatro fases: início, elaboração, construção e transição, conforme a Figura 17
demonstra.

FIGURA 17 - Um ciclo com suas fases e iterações
Para executar um novo ciclo eficientemente, os desenvolvedores precisam de
todas as representações do produto, conforme a Figura 18:

FIGURA 18 - Modelos do Processo Unificado
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Anexo B – Modelos de qualidade

Qualidade e Garantia da Qualidade
A Norma ISO 8402 (Quality management and quality assurance – Vocabulary)
define a Qualidade como "a totalidade de características de uma entidade que lhe
confere a capacidade de satisfazer às necessidades explícitas e implícitas". Entende-se
por necessidades explícitas como aquelas expressas na definição dos requisitos
propostos pelo produtor. Esses requisitos definem as condições em que o produto deve
ser utilizado, seus objetivos, funções e desempenho esperado. As necessidades
implícitas são aquelas que, embora não sejam expressas em documentos do produtor,
são necessárias ao usuário.
ISO 9000-3 - Quality Management and Quality Assurance - Standards
A ISO 9000-3 é um guia para a aplicação da ISO 9001 para o desenvolvimento,
fornecimento e manutenção de software. A Norma ISO 9001 faz parte da série de
normas ISO 9000, voltadas para a gestão e garantia da qualidade. Estas normas
especificam os requisitos mínimos para que as empresas possam assegurar a qualidade
de seus produtos e serviços, não definindo modelos ou impondo sistemas de qualidade
a serem implementados nas organizações. As empresas definem seus próprios
modelos de gestão da qualidade, dependendo do seu tipo de negócio e suas
características.
Como esses documentos da Série ISO 9000 são genéricos, foi necessária a
elaboração de um documento complementar onde fossem abordados alguns aspectos
importantes e específicos do software. Em junho de 1993 foi criada a Norma ISO
9000-3 com diretrizes para aplicação da ISO 9001 ao desenvolvimento, fornecimento
e manutenção de software. Esta norma se espelha nos itens da ISO 9001 fazendo a
necessária adaptação.
As diretrizes propostas na ISO 9000-3 cobrem questões como o entendimento
comum entre as partes (contratante e contratado) de requisitos funcionais e o uso de
metodologias consistentes para o desenvolvimento de software e gestão de projeto
como um todo, da concepção até a manutenção.
É importante salientar que a ISO 9001 somente indica o controle da não
conformidade de um produto e recomenda ações corretivas e preventivas.
ISO/IEC 12207-1 - Information Technology Lifecycle Processes
Esta Norma começou a ser elaborada em junho de 1989, no grupo de trabalho
ISO/IEC JTC1/SC7/WG7 (Comitê de Engenharia de Software) e foi aprovada em
agosto de 1995. Ela estabelece os processos, atividades e tarefas a serem aplicados
durante a aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção de
software. A Norma apresenta uma definição abrangente em relação aos processos, e
orienta a adaptação para sua utilização nos projetos de software implementados numa
organização, com foco de qualidade.
A Norma define dezessete processos do ciclo de vida de software e os organiza
em três classes: processos fundamentais, processos de apoio e processos
organizacionais. Cada classe contém os processos definidos e os possíveis usuários,
como apresentado na Figura 19.
79

A importância desta Norma é o estabelecimento de uma estrutura de
classificação de processos normalizando a terminologia.

FIGURA 19 - Visão geral dos processos ISO/IEC 12207-1
CMM - Capability Maturity Model
O modelo Capability Maturity Model (CMM) propõe a avaliação da capacidade
e maturidade de uma organização e indica diretrizes para a melhoria. Foi desenvolvido
pelo Software Engineering Institute (SEI) da Carnegie Mellon University, atendendo a
clientes como o Departamento de Defesa dos EUA (DoD).
Este modelo pode ser considerado como um guia para a melhoria contínua do
processo de software de uma organização, partindo de um processo imaturo para um
processo maduro e efetivamente gerenciado.
O CMM é formado por cinco níveis de maturidade e cada nível possui áreas
chaves (KPA), conforme mostra a Figura 20, a seguir.

FIGURA 20 - Níveis de Maturidade do SW-CMM
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Os níveis de maturidade representam as faixas de resultados esperados em um
processo de software, sendo que cada nível é uma camada de fundação para uma
melhoria contínua no processo.
SPICE - Software Process Improvement & Capability dEtermination (ISO
15504)
Em junho de 1991, o comitê de Engenharia de Software da ISO aprovou a
realização de um período de estudos para analisar as necessidades e os requisitos de
um padrão para avaliação do processo de software.
Como resultado desse estudo, chegou-se à conclusão que havia um consenso
internacional sobre a necessidade para um padrão de avaliação de processo e a
importância de se adotar uma forma de desenvolvimento, em que os resultados
pudessem ser utilizados o mais breve possível garantindo que o padrão elaborado
atendesse completamente aos seus usuários.
Dentro dessa visão, em 1993 foi lançado o projeto SPICE, com o objetivo de
gerar normas para avaliação de processos, visando a melhoria contínua do processo e a
determinação da sua capacitação. Baseia-se nas melhores características de outros
modelos de avaliação de processo existentes, como: CMM, Trillium, Software
Technology Diagnostic (STD) e Bootstrap. O SPICE possui seis níveis de capacitação:

FIGURA 21 - Níveis de capacitação do SPICE
O SPICE pode ser utilizado por organizações envolvidas em planejar, gerenciar,
monitorar, controlar e melhorar a aquisição, fornecimento, desenvolvimento,
operação, evolução e suporte de software.

FIGURA 22 - Avaliação de Processo de Software do SPICE
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Dentro da visão do SPICE, conforme a Figura 22, a avaliação de processos de
software tem como propósito:
a)

Entender o estado dos processos de uma organização para a melhoria
destes processos;

b)

Determinar a adequação dos processos de uma organização para um
requisito particular ou uma classe de requisitos;

c)

Determinar a adequação dos processos de uma outra organização para um
determinado contrato ou para uma classe de contratos.
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Anexo C – Cronogramas do Projeto A

FIGURA 23 - Cronograma planejado do Projeto A
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FIGURA 24 - Cronograma realizado do Projeto A
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Anexo D – Desenho da solução do Projeto B

FIGURA 25 - Diagrama da solução do Projeto B - Consolidação
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FIGURA 26 - Diagrama da solução do Projeto B – Monitor de Impressão
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FIGURA 27 - Diagrama da solução do Projeto B - Parametrização
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Anexo E – Cronogramas do Projeto B

FIGURA 28 - Cronograma planejado do Projeto B
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FIGURA 29 - Cronograma executado do Projeto B
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Anexo F – Respostas para auxiliar a seleção do processo
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APÊNDICES

Apêndice I – Questionário para seleção do processo

Questionário auxiliar para a seleção do processo
1

Qual é o grau do domínio dos requisitos que o cliente e a equipe de desenvolvimento
possuem, no início do projeto?
Tanto o cliente quanto a equipe de desenvolvimento entendem, claramente, que é provável
que os requisitos sejam alterados ao longo do desenvolvimento?

2

Qual é o grau do domínio da arquitetura, do software que será construído, que a equipe de
desenvolvimento possui.
A equipe de desenvolvimento entende que poderá ocorrer mudanças significativas da
arquitetura ao longo do desenvolvimento?

3

Qual o grau de confiabilidade necessário?

4

Quanto a equipe de desenvolvimento precisará planejar e projetar no desenvolvimento atual
para permitir capacidade de crescimento do software nas próximas versões?

5

O projeto implica em muitos riscos?

6

O desenvolvimento está restrito a um planejamento predefinido ou uma data específica?

7

Será necessário overhead de atividades ao longo do projeto?

8

A equipe de desenvolvimento deve ser capaz de efetuar correções ao longo do
desenvolvimento?

9

É necessário propiciar ao cliente visibilidade de progresso ao longo do desenvolvimento?

10

É necessário propiciar à gerência boa visibilidade de progresso ao longo do
desenvolvimento?

11

Qual o nível de conhecimento e experiência que a equipe de desenvolvimento deve possuir
para usar o modelo com sucesso?

12

Há possibilidade do cliente fornecer pessoal capacitado para compor a equipe de
desenvolvimento durante todo o processo de desenvolvimento?
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Apêndice II – Tabela das características dos modelos de ciclo de vida

Adaptada de McConnell (1996)
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Apêndice III – Lista dos produtos e documentos entregáveis

Lista dos Produtos e Documentos Entregáveis
Tipo

Nome do documento ou artefato

Usar

Plano do Projeto














Lista de Requisitos

Essencial

Lista dos 10 Maiores Riscos do Projeto
WBS do Projeto
Termo de Abertura do Projeto
Termo de Encerramento do Projeto
Termo de Homologação
Cronograma
Planilha de Priorização dos Requisitos
Ficha para Captura de Requisitos
Checklist de Requisitos
Testes de Aceitação
Project Charter

Recomendável

Documento de Definição de Requisitos e Escopo do Sistema
Documento dos Objetivos e Diretrizes Gerais do Sistema
Atas de Reunião
Checklist de Ferramentas
Especificação Básica do Projeto
Definição do Sponsor e Stakeholders
Protótipo de Telas e Rerlatórios
Plano de Testes
Especificação dos Componentes Reutilizáveis
Relatórios de Progresso do Projeto
Reuniões Periódicas de Acompanhamento do Progresso do Projeto
Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)
Modelo de Entidade-Relacionamento (MER)
Especificação de Componentes (telas e programas)
Glossário de Conceitos e Regras de Negócio

Acessórios

Orçamento do Projeto
Dicionários de Dados
Diagrama de Fluxo de Dados (DFD)
Timesheet do Projeto (Planilha de horas)
Manual do Usuário
Manual de Operação
Diagrama UML (Classe, Caso de Uso, Seqüência, Colaboração, etc)
Diagrama de Navegação
Configuração dos Servidores
Configuração das Estações Cliente
Massa de Dados para Testes
Service Level Agreement (SLA)
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Apêndice IV – Planilha de priorização dos requisitos

Adaptada de Wiegers (1999)
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Procedimentos para preenchimento da planilha de priorização
A planilha efetua a priorização baseada no valor, no custo e no risco de cada
requisito. A planilha e os procedimentos de preenchimento são apresentados abaixo O
processo de priorização dos requisitos deve ter como participantes:
a) O gerente do projeto, que lidera o processo, arbitra conflitos e introduz
outros participantes se necessário;
b) Os clientes ou usuários chaves representativos, que vão avaliar os benefícios
e penalidades;
c) Desenvolvedores representativos, como os líderes técnicos, para avaliar os
riscos e custos.
A seguir, os passos seguintes deverão ser executados para preencher a planilha:
Passo1 – Listar todos os requisitos e características (uses cases, eventos ou
users stories) que deverão ser priorizados. É importante que todos os itens tenham o
mesmo nível de abstração e criar listas diferentes para requisitos e características do
produto.
Passo 2 – Estimar os benefícios relativos que cada característica proporciona ao
cliente ou ao negócio em uma escala de 1 a 10, sendo que 1 indica pouco benefício e
10 indica um benefício máximo. Os clientes ou usuários são as melhores pessoas para
julgar estes benefícios.
Passo 3 – Estimar as penalidades relativas que o cliente ou o negócio sofra se a
característica não for implementada. Utilizar, novamente, a escala de 1 a 10, sendo
que 1 significa nenhuma penalidade e 10 indica uma penalidade muito séria.
Passo 4 – A coluna de Valor Total é a somatória dos benefícios e penalidades
relativas. Por padrão, o peso para o benefício e para a penalidade são os mesmos.
Como um refinamento, os pesos para estes fatores poderiam ser alterados. No exemplo
apresentado, o benefício possui um peso 2 e a penalidade peso 1. A planilha soma os
valores dos requisitos estimados e calcula a porcentagem do valor total do produto.
Passo 5 – Estimar o valor relativo ao custo de implementação para cada
característica. Utilizar a escala de 1 a 10, novamente. O valor 1 indica baixo custo e 10
indica alto custo. Os desenvolvedores devem estimar o custo baseado nos fatores
como a complexidade dos requisitos, a complexidade da interface gráfica que o
usuário requisitou, o potencial para a reutilização de código existente e o nível de teste
e documentação necessários. A planilha calculará a porcentagem do custo total para
cada requisito.
Passo 6 – Os desenvolvedores devem estimar o valor relativo de risco para cada
característica. Utilizar a escala de 1 a 10, novamente. O valor 1 indica que o
desenvolvimento é relativamente simples e 10 indicam sérias preocupações sobre
viabilidade, disponibilidade de pessoal com conhecimentos específicos, ou utilização
de ferramentas ou tecnologias não familiares ou que deverão ainda serem adquiridas.
Por padrão, os custos e os riscos possuem o mesmo peso, mas assim como os
benefícios e as penalidades, poderão ser ajustados. Na planilha apresentada, os riscos
possuem metade do peso do custo.
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Passo 7 – Uma vez que os valores forem estimados forem digitados na planilha,
ela calculará o número da prioridade para cada requisito. A fórmula para a prioridade
é: Prioridade = valor% / (custo% * peso do custo + risco% * peso do risco)
Passo 8 – Ordenar a lista dos requisitos em ordem descendente do valor da
prioridade. Os requisitos no topo da lista devem ter maior prioridade de
implementação. A lista final deve ser revista em conjunto.
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Apêndice V – Ficha para captura de requisitos
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Apêndice VI – Checklist de requisitos
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Checklist de Requisitos
Para a lista de requisitos
Pergunta

Motivo e explicações sobre a pergunta

A lista dos requisitos está completa?
 Sim

Se a lista dos requisitos estiver incompleta poderá existir retrabalho no
desenvolvimento, comprometendo o ciclo de vida acelerado.

 Não

A lista deve ser revista para evitar que requisitos iguais possam ser
escritos de maneiras diferentes, evitando mau entendimento e
retrabalho posterior.

Os requisitos estão unicamente identificados?
 Sim

 Não

Os requisitos são consistentes? (sem contradição interna).
 Sim

 Não

Existe uma solução possível para a implementação dos requisitos?
 Sim

 Não

Os requisitos podem ser implementados dentro de limites conhecidos?
 Sim

 Não

Os requisitos inversos foram declarados explicitamente?
 Sim

 Não

Os requisitos funcionais e não-funcionais foram considerados?
 Sim

 Não

Verificar, na lista, se um requisito não está invalidando (ou
contradizendo) outro já existente, inclusive de outros stakeholders.
Apesar da lista de requisitos identificar todas as necessidades do
cliente, será que eles possuem uma solução para serem
implementados? Isto deverá ser analisado, pois é uma outra forma de
evitar retrabalho no futuro, comprometendo o ciclo de vida acelerado, e
de saber que nenhum item da lista será negligenciado.
A lista de requisitos deverá ser analisada para identificar se há alguma
limitação ou regra que possam invalidar sua implementação (um
recurso de software ou hardware que não foi previsto pelo cliente, ou
uma regra externa ambiente onde o software será implementado) e,
neste caso, informar ao cliente o mais rápido possível.
Tão importante quanto os requisitos funcionais e técnicos, são os
requisitos inversos. Caso não haja a correta obtenção destes tipos de
requisitos, é inevitável a existência de retrabalho no decorrer do
desenvolvimento do software, comprometendo a entrega do produto
em um ciclo de vida acelerado.
Outros tipos de requisitos que devem ser considerados, de modo que o
retrabalho possa ser evitado.

Para cada um dos requisitos identificados
Pergunta

Motivo e explicações sobre a pergunta

O requisito é preciso e sem ambigüidade?

Deve-se avaliar para cada requisitos se ele está descrito com precisão
e demonstrando a necessidade do usuário/cliente e que não haja
ambigüidade em sua definição.

 Sim

 Não

O requisito é possível de ser testado e verificado?
 Sim

 Não

O requisito está dentro do escopo?
 Sim

 Não

O requisito está escrito na linguagem e na terminologia do cliente?
 Sim

 Não

O requisito foi aceito por todos os stakeholders?
 Sim

 Não

O requisito é necessário?
 Sim

 Não

Cada requisito da lista deve ter a possibilidade de ser testado e
verificado se está corretamente implementado. Para cada requisito, é
ideal que se possa descrever a maneia de como pode ser testado ou
verificado (na XP, o próprio usuário é responsável pela descrição dos
testes de aceitação).
O requisito deverá ser na analisado contra a declaração de escopo do
software, para verificar se está contido nos limites do projeto. Caso
seja verificado que algum requisito esteja fora do escopo, o cliente
deverá ser alertado para que alguma ação (exclusão do requisito ou
alteração do escopo) seja efetuada.
Após os requisitos serem obtidos, é muito importante que eles sejam
descritos na linguagem e na terminologia do cliente. Primeiro, porque a
equipe de desenvolvimento deve, como dito anteriormente, obter
conhecimento do que será entregue antes de iniciar o desenvolvimento
e assim falar a mesma linguagem do cliente. Segundo, porque se eles
forem descritos de maneira diferente da que o cliente conhece e
entende (em termos técnicos e não em termos de negócio) poderá
haver problemas para avaliar se ele está definido corretamente.
Todos os stakeholders devem estar envolvidos e comprometidos com
a especificação de cada requisito. Desta maneira, é importante
identificar se cada requisito é aceito por todos e se não há divergências
entre eles.
Cada requisito deve ser analisado para identificar se ele realmente é
necessário ou se é apenas uma exigência do cliente que não agregará
nenhum valor ao produto final.
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Apêndice VII – Checklist de ferramentas

Checklist de Ferramenta
Pergunta

Motivo e explicações sobre a pergunta

A ferramenta está disponível para uso pela equipe?

Se a ferramenta não estiver disponível, um plano para a aquisição deve ser
executado, antes do início do projeto.

 Sim

 Não

A ferramenta produz produtos compatíveis com outras
ferramentas de mercado?
 Sim

 Não

A ferramenta produz produtos compatíveis com aquelas
utilizadas ou definidas pelo cliente.
 Sim

 Não

A ferramenta proporciona ganho de produtividade na equipe?
 Sim

 Não

O fornecedor da ferramenta tem estabilidade no mercado?
 Sim

 Não

A ferramenta proporciona boa qualidade ao produto final
gerado?
 Sim

 Não

A ferramenta possui boa maturidade no mercado?
 Sim

 Não

O fornecedor proporciona treinamento na ferramenta?
 Sim

 Não

Há disponibilidade de profissionais (na empresa ou no
mercado) com conhecimentos na ferramenta?
 Sim

 Não

A ferramenta é realmente necessária ao projeto?
 Sim

 Não

Atualmente é importante que as ferramentas utilizadas possam gerar produtos que
possam ser utilizados como entradas para as fases seguintes do desenvolvimento.
De nada vale uma ferramenta que produz um belo diagrama de banco de dados,
se no momento da implementação os scripts de criação das tabelas e índices
devem ser criados manualmente.
A ferramenta deve ser capaz de produzir produtos que possam ser utilizados no
ambiente do cliente para evitar o desperdício de tempo e retrabalho. Por exemplo,
haverá uma perda de tempo precioso se a equipe de desenvolvimento utilizar um
banco de dados Oracle® e o cliente possuir em seu ambiente o Microsoft SQLServer®.
É muito difícil identificar se uma ferramenta proporciona um ganho eficiente na
produtividade das atividades de desenvolvimento. Por exemplo, uma equipe pode
utilizar o Microsoft Visio para criar diagramas de classes de um projeto, porém,
como este tipo de diagrama nesta ferramenta é um template de objetos de
desenho e não gera informações importantes (apenas diagramas e não estruturas
das classes e código fonte) para as outras fases do projeto, provavelmente não
haverá ganho significativo com a utilização desta ferramenta.
A equipe de desenvolvimento aposta o seu futuro no futuro do fornecedor da
ferramenta. Há quanto tempo o fornecedor está no mercado? A ferramenta será
necessária para as outras versões do software desenvolvido? O projeto será
seriamente prejudicado se o fornecedor não proporcionar suporte à ferramenta
após o início ou durante o decorrer do projeto.
A ferramenta selecionada para o trabalho determinará a qualidade do software que
está sendo desenvolvido. Se a ferramenta gera produtos de média qualidade,
muito provavelmente, o software desenvolvido terá média qualidade também. Se
a ferramenta for lenta para utilização, o processo de desenvolvimento também
será.
A maturidade da ferramenta é uma boa indicação de qualidade e compromisso do
fornecedor. Devido a riscos que podem ocorrer, algumas organizações pensam
duas vezes antes de comprar a primeira versão de qualquer ferramenta. Outras
organizações seguem a regra da “3a. versão”, ou seja, a 1a. versão normalmente
possui alguns bugs que ainda não foram identificados. A 2a. versão, é melhor e
tem muitos de seus bugs corrigidos, porém, possui o efeito da 2a. versão: os
desenvolvedores incluem todas as funcionalidades que não foram possíveis na 1a.
versão. Normalmente, a 3a. versão é a 1a. versão realmente estável.
Atualmente, encontramos uma variedade de ferramentas na Web que atendem
muitas das necessidades do ciclo de desenvolvimento. Em alguns casos, a venda
da ferramenta também é feita pela Web, e assim, só é encontrado o manual de
instalação e de usuário. Se o fornecedor não proporciona treinamento específico
na ferramenta, a curva de aprendizado pode ser significativamente maior do que o
normal, prejudicando o andamento do projeto.
Deve ser considerada a possibilidade da necessidade de encontrar profissionais
com conhecimentos na ferramenta selecionada. Se a ferramenta não for padrão no
mercado, a possibilidade do profissional ser mais caro é comum.
A intenção do ciclo acelerado é adaptar o processo de desenvolvimento a fim de
excluir tarefas desnecessárias ao processo. A utilização da ferramenta não deve
permitir trabalho ou produto que não agregue valor algum ao projeto.
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Apêndice VIII – Lista dos 10 maiores riscos do projeto

Lista dos 10 Maiores Riscos do Projeto
Probabilidade

Perda

Exposição
do risco

Equipe não possui experiência no negócio

50%

5 dias

2,5 dias

Equipe não possui experiência nas ferramentas
que serão utilizadas no projeto

25%

8 dias

2 dias

Treinar a equipe nas ferramentas

Equipe não possui experiência nos equipamentos
que serão utilizados no projeto

25%

4 dias

1 dia

Treinamento da equipe nos
equipamentos

Omissão de tarefas necessárias, durante a
estimativa do projeto

50%

2 dias

1 dia

Revisar o plano e o cronograma do
projeto

Requisitos adicionais poderão ser incluídos

50%

4 dias

2 dias

Revisar o planejamento

Risco

Plano de Contingência
Contratação de um consultor no negócio

Procedimentos para preenchimento
Para criar a lista, aconselha-se seguir os seguintes passos:
a)

Identificar os riscos;

b)

Determinar as chances de cada risco tornar-se um problema real;

c)

Estimar a perda do projeto se o risco ocorrer (valor, tempo ou esforço);

d)

Planejar uma contingência para cada risco.

Agora, deve-se criar a lista conforme o modelo no anexo (Planilha de Riscos)
Onde:
a)

Risco é uma explanação sobre o risco identificado;

b)

Probabilidade é a probabilidade do risco tornar-se real;

c)

Perda é o impacto no projeto se o risco tornar-se real;

d)

Exposição do risco é a duração estimada (em dias), da duração do evento;

e)

Plano de contingência é a ação para tratar as circunstâncias do risco.
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Apêndice IX – Itens para utilização na padronização de código

Itens para utilização na padronização do código
a)

Evitar o uso de ferramentas de geração de código automático para criar códigos que
poderão ser estendidos ou sofrer manutenções. Se a utilização de tal ferramenta for
inevitável, formatar o código gerado dentro dos padrões existentes.

b)

Ao gerar um novo módulo ou componente, iniciar usando um modelo existente. Se o
modelo não existir, iniciar a construção com a cópia de um módulo ou componente
existente.

c)

Ao usar os recursos de “copiar e colar”, certificar-se que os comentários serão atualizados.

d)

Diferenciar o código de teste do código de produção. Se não há certeza se o código é de
teste ou produção, trate-o como de produção.

e)

Todos os nomes devem ser claros e descritivos.

f)

Se a padronização não está presente no código, formate-o de acordo com o padrão
estabelecido.

g)

Não criar linhas maiores que 80 caracteres.

h)

Utilizar linhas em branco livremente para separar e organizar o código. As linhas em
branco não aumentam o código do executável.

i)

Utilizar comentários para descrever as intenções do desenvolvedor ou fornecer um resumo
de uma seção de código.

j)

Nos comentários, escrever frases completas e utilizar pontuação, maiúsculas e minúsculas.

k)

Os comentários devem conter informações úteis e necessárias.

l)

Comentar cada grande bloco de código com uma breve descrição de seu propósito.

m) Alinhar o comentário com o mesmo alinhamento do código.
n)

Evitar o uso de comentários no final de uma linha de código.

o)

Ao nomear um arquivo, utilizar somente caracteres alfanuméricos e nomes significativos.

p)

Iniciar todos os códigos fontes com um comentário padrão que descreva o propósito do
arquivo e um breve resumo do que ele contém.

q)

Sempre iniciar uma variável que foi declarada.

r)

Antes da declaração da variável, fazer um breve comentário que descreva seu propósito.

s)

Utilizar prefixos para identificar variáveis globais.

t)

De preferência, utilizar somente maiúsculas para identificar constantes.

u)

Utilizar nomes descritivos para os índices de um loop.

v)

Não usar goto.

w) Nomear as funções que executem uma ação utilizando um verbo no infinitivo.
x)

Nomear as funções que retornam um valor utilizando o nome do valor retornado.

y)

Preceder cada função com um comentário que descreva o propósito da função e cada
argumento de entrada e de retorno da função.
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