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RESUMO
A ubiquidade dos dispositivos móveis é uma realidade irreversível no dia-a-dia
das corporações que, cada vez mais, veem-se obrigadas a mobilizar seus processos
e produzir versões de aplicativos personalizados para um parque enorme de
dispositivos móveis. A busca do aperfeiçoamento contínuo destes aplicativos faz
com que o tempo para o lançamento (Time To Market) e o ciclo de vida das versões
sejam muito curtos, trazendo a necessidade de uma decisão acertada quanto à
melhor abordagem de desenvolvimento a se utilizar na primeira fase do projeto. Tal
decisão, muitas vezes, se dá de forma empírica, baseada na experiência da equipe
de desenvolvimento ou apenas na do profissional responsável. Quando esta decisão
é tomada de forma equivocada os prejuízos ao projeto são inevitáveis, levando-o
fatalmente ao fracasso. O objetivo deste trabalho é desenvolver um método que
auxilie o profissional a tomar esta decisão no momento inicial do projeto, sendo
capaz de indicar a abordagem de desenvolvimento mais adequada a ser utilizada na
produção de um aplicativo móvel corporativo. Este trabalho apoia-se em métodos
encontrados na literatura, levando em consideração aplicativos corporativos
classificados como M-Operation e M-Transaction, selecionando e destacando os
critérios de avaliação e requisitos relevantes a estas duas classes. Como exemplo
de utilização, um conjunto de aplicativos existentes é utilizado para ajustar o método
e verificar a qualidade dos resultados obtidos.
Palavras-chave: Aplicativo Móvel; Aplicativo Móvel Corporativo; Desenvolvimento
de Aplicativos Móveis; BYOD; MDM; M-Operation, M-Transaction

ABSTRACT
Multicriteria Method for Enterprise Mobile Application Development Approach
Selection
Mobile devices ubiquity is an irreversible reality on a day-to-day basis for
corporations that are increasingly forced to mobilize their processes, developing
custom applications for a huge mobile device asset set. The pursuit of continuous
improvement of these applications makes the time-to-market and the app life cycle as
short as possible, bringing the need for a sound decision on the best development
approach to be used in the early phases of the project. This decision is often made
empirically, based on the experience of the developing team or alone by the lead
practitioner. When this decision is badly taken, the damage to the project is
inevitable, leading to great losses and possible failure. The objective of this work is to
develop a method that helps on making this decision at the initial moment of the
project, enabling the practitioner to indicate the most appropriate approach to be
used in the development of an enterprise mobile application. This work is based on
methods found in the literature, considering corporate applications classified as MOperation and M-Transaction, selecting and highlighting the evaluation criteria and
requirements relevant to these two groups. As an example of use, a small set of
existing deployed applications is used to adjust the method and to verify the quality of
the results.
Keywords: Mobile Application, Enterprise Mobile Application; Mobile Application
Development; BYOD; MDM; M-Operation, M-Transaction
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Os aplicativos móveis são aqueles que são desenvolvidos para serem
executados em smartphones. Representam um papel importante na definição de
fabricantes e plataformas de software, tanto dos que dominam o mercado, quanto
dos que deixarão de atuar nele, principalmente, devido a uma oferta resumida deste
tipo de aplicativo. (Cuadrado & Dueñas, 2012)
Aplicativos móveis variam desde sistemas simples e banais, como um que
mostra resultados de jogos de futebol possuindo poucos requisitos complexos ou
críticos, até aplicativos mais intrincados, como os que consultam dados bancários e
que requerem uma definição e construção mais detalhada e controlada devido a
regras de segurança e confiabilidade, protocolos rígidos e regulamentação própria
do setor bancário. Para facilitar o estudo destes aplicativos, que possuem enorme
variação quanto à sua complexidade e/ou utilização

(Böhmer, Hecht, Schöning,

Krüger, & Bauer, 2011), eles costumam ser classificados, de forma ampla, conforme
o seu público alvo. Aplicativos destinados ao público em geral, presentes em grande
quantidade nas lojas de aplicativos, são denominados B2C ou Business To
Consumer. Por outro lado, quando o público alvo é um grupo específico de usuários
dentro de uma corporação, passam a ser designados como B2E ou Business To
Employee. Este último tipo não está presente nas lojas convencionais de aplicativos
móveis e é desenvolvido e distribuído de forma muito específica em cada
corporação. Pode-se dizer, também, que aplicativos móveis corporativos são
aplicativos que, geralmente, prestam-se a otimizar e automatizar algum processo
corporativo ou processo de negócio. Inserem-se em um contexto onde requisitos
como segurança e distribuição possuem uma relevância distinta daqueles B2C de
uso geral (Harris, Ives, & Junglas, 2012). Quando um processo corporativo é levado
para um dispositivo móvel, diz-se que tal processo foi então ‘mobilizado’ (BARNES,
2003).
Ainda segundo Barnes (2003), qualquer processo corporativo pode ser
mobilizado, no entanto, percebe-se nas corporações uma tendência de se mobilizar,
inicialmente, os processos que envolvam tomada de decisão da alta diretoria, onde
atrasos de poucas horas podem significar perdas financeiras significativas.
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movimentações de ativos são exemplos de processos que costumam ser priorizados
para mobilização. Nesse sentido, Unhelkar e Murugesan (2010) sugerem uma
classificação dos aplicativos em cinco classes – M-Broadcast, M-Information, MTransaction, M-Operation e M-Collaboration – conforme os benefícios que os
aplicativos de cada classe trazem à corporação. As classes M-Operation e MTrasaction englobam os aplicativos que facilitam aspectos operacionais e transações
com os clientes respectivamente.
Com o advento do BYOD (Bring Your Own Device), um colaborador pode
utilizar seu próprio dispositivo móvel para o trabalho. Isto trouxe problemas que
originalmente afetavam somente fornecedores de aplicativos massificados com
alcance global ou presentes em grandes áreas e regiões (Miller, Voas, & Hurlburt,
2012). Tradicionalmente, aplicativos corporativos somente poderiam ser acessados
por aparelhos de propriedade da empresa, sendo assim, de um grupo muito mais
restrito de modelos ou plataformas (Williamson, et al., 2015). A partir do momento
em que funcionários passam a poder utilizar seus aparelhos particulares para
acessar os recursos corporativos, a fragmentação de plataformas, ou ainda a
fragmentação de modelos e formatos dentro de uma mesma plataforma, passou,
então, a ser um item obrigatório a se considerar quando se desenvolve um aplicativo
B2E. Soma-se a isso a expectativa de que o mercado de aplicativos móveis
corporativos venha a dobrar de tamanho até o ano de 2021, sendo o biênio 20172018 o início desta aceleração, conforme estudos divulgados pelas consultorias
RESEARCH AND MARKETS (2016) e GARTNER (2015).
Ao iniciar um projeto de software para smartphones, o profissional é desafiado
a escolher uma forma de implementação entre diversas que são praticadas pela
comunidade de desenvolvimento. Estas formas ou modelos são chamados por
alguns autores de Paradigmas de Implementação (Huy & Thanh, 2012) e por outros
de Enfoques ou Abordagens de Desenvolvimento (Masi, Cantone, Mastrofini,
Calavaro, & Subiaco, 2012). O surgimento de novas abordagens é comum e
recorrente, sendo que algumas destas novas formas mesclam caminhos já
existentes e outras propõem maneiras inusitadas de se implementar e produzir tais
aplicativos. Escolher o enfoque ou abordagem de forma acertada é ainda mais
crítico no contexto de um aplicativo corporativo, dado que requisitos como
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segurança e forma de distribuição passam a ter um peso distinto na matriz de
decisão em relação a aplicativos semelhantes voltados ao público comum.
Segundo Williamson et al. (2015), escolher a abordagem adequada de
desenvolvimento levando-se em conta os requisitos e o contexto do aplicativo é um
fator que deve ser considerado logo nos primeiros momentos do ciclo de vida de um
projeto. A escolha de uma abordagem equivocada nesse momento inicial é um
problema que pode levar o projeto a falhas irreparáveis, uma vez que o ciclo de
produção e o ciclo de vida desses aplicativos são extremamente curtos. Além disso,
cada abordagem possui vantagens e desvantagens dependendo do tipo de
plataforma que se deseja considerar. Determinada abordagem pode trazer
vantagens em relação à experiência do usuário ou à fluidez do aplicativo mas, em
contrapartida, pode ser mais custosa ou de implementação mais demorada.
Encontrar um conjunto de ferramentas ou métodos confiáveis que auxiliem na
tomada de decisão tão complexa é um desafio que o profissional se depara sempre
que se inicia um projeto deste tipo.
O estudo de Huy e Thanh (2012) elenca algumas abordagens de
desenvolvimento consideradas importantes à época e delimita critérios de avaliação
segundo os pontos de vista do desenvolvedor, do usuário e do provedor de serviços.
Estes critérios então são usados na tentativa de se definir qual a melhor abordagem
a se utilizar dadas algumas características do projeto e da equipe de
desenvolvimento. Williamson et al. (2015) agrupam essas mesmas abordagens
presentes em Huy e Thanh (2012) de forma que ao surgirem novas, estas possam
ser classificadas em um dos grupos sugeridos, evitando um fenômeno comum em
estudos que não levam em consideração as abordagens propriamente ditas, mas
comparam tecnologias ou mesmo frameworks técnicos de desenvolvimento de
aplicativos.
O estudo de Masi et al. (2012) sugere um método para auxílio na escolha da
tecnologia de desenvolvimento de aplicativos móveis. Eles associam essa escolha
da tecnologia de desenvolvimento à definição da abordagem de desenvolvimento
sem, porém, tentar dar uma resposta definitiva à questão, e sim sugerindo um
arcabouço capaz de auxiliar o levantamento e comparação das questões básicas de
cada tecnologia, organizando de forma analítica os dados a serem utilizados nessa
tomada de decisão.
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1.2 Objetivo
O objetivo principal deste trabalho é definir um método para auxílio da tomada
de decisão sobre qual a abordagem a se utilizar no desenvolvimento de um
aplicativo móvel corporativo das classes M-Operation ou M-Transaction. O método
deve levar em conta os múltiplos critérios de avaliação presentes nessa tomada de
decisão. Não visa determinar a abordagem definitiva a se utilizar em todos os
projetos, e sim balizar a tomada de decisão, destacando e pontuando as dificuldades
e vantagens de se utilizar cada uma das abordagens, conforme variam as
características do aplicativo.
Como objetivo secundário, este trabalho busca determinar quais são os
critérios de avaliação mais relevantes para um aplicativo móvel quando este é
desenvolvido em um contexto corporativo para atender as duas classes mais
comuns de mobilização: M-Operation e M-Transaction.
1.3 Resultados esperados e contribuições
O trabalho de Masi et al. (2012) sugere um método de auxílio para a seleção
da tecnologia de desenvolvimento sem tratar um contexto específico, como, por
exemplo, o contexto corporativo. Além disso não trata especificamente de
abordagens, mas de tecnologias de desenvolvimento, da mesma maneira que Huy e
Thanh (2012) fazem em seu trabalho. Williamson et al. (2015) conseguiram abordar
o tema de forma mais específica, tratando o contexto corporativo e agrupando as
opções de forma mais adequada ao surgimento de novas abordagens de
desenvolvimento, no entanto não definem um método ou técnica de seleção da
abordagem.
O presente trabalho busca estender os trabalhos citados acima, utilizando
uma taxonomia de abordagens adaptável a mudanças que possam surgir com o
aparecimento de novas abordagens e, principalmente, propor um método que
adequa o trabalho de Masi et al. (2012), aplicando-o em um contexto corporativo
conforme critérios de avaliação relevantes a esse contexto. Poderá ser utilizado pelo
profissional que atua em uma corporação e que deseja apoiar sua decisão não na
experiência pessoal, mas em um método com fundamentação teórica baseada
principalmente no Processo Hierárquico Analítico – AHP – o qual é reconhecido e
testado pela comunidade.
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1.4 Método de trabalho
Para facilitar a organização do trabalho, as atividades estão divididas nas
fases listadas abaixo:
1.4.1 Fase 1 – Revisão Sistemática da Literatura
O processo de revisão sistemática da literatura, conforme proposto por
Kitchenham (2004), é utilizado como método de pesquisa para seleção e avaliação
de informações sobre a seleção da abordagem de desenvolvimento de aplicativos
móveis, informações essas que são utilizadas como base teórica do trabalho.
O detalhamento da Revisão Sistemática pode ser encontrado no Apêndice 1
deste trabalho. Abaixo, como antecipação, são mostrados os estágios principais da
Revisão Sistemática e, principalmente, as questões que a norteiam.
Conforme o processo de Kitchenham (2004) a revisão sistemática é dividida
nos seguintes estágios:
a- Planejamento da Revisão: Etapa onde identifica-se a necessidade da
realização da revisão sistemática e define-se o protocolo para a execução
da revisão.
b- Condução da Revisão: Etapa em que as atividades de identificação da
pesquisa, seleção de estudos preliminares, validação da qualidade dos
estudos selecionados, extração e síntese de dados são executadas
consecutivamente.
c- Relatório da Revisão: Nesta etapa os dados são analisados com o intuito de
responder-se as questões de pesquisa que dão base à Revisão
Sistemática.
1.4.1.1 Questões de pesquisa
I.

Quais são os métodos existentes de seleção de abordagem ou tecnologia de
desenvolvimento já utilizados em aplicativos móveis de uso geral, sem levarse em consideração o contexto de utilização?

II.

Qual o esforço para se construir um aplicativo móvel, ou um conjunto de
aplicativos, utilizando-se determinada abordagem quando comparada às
demais abordagens disponíveis?
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III.

Quais são os requisitos que possuem maior relevância ao desenvolver-se um
aplicativo móvel corporativo comparado a um aplicativo móvel de uso geral?

IV.

Qual é a taxonomia utilizada para classificar aplicativos móveis corporativos?

V.

Qual é a classe de aplicativos móveis mais comum para o contexto
corporativo?

VI.

Quais abordagens de desenvolvimento são relevantes ao desenvolver-se um
aplicativo móvel corporativo?

1.4.2 Fase 2 – Desenvolvimento
Concluída a revisão sistemática, o desenvolvimento do trabalho foca-se na
proposta de um método baseado em outros métodos encontrados na literatura
pesquisada para o auxílio na tomada de decisão na escolha de uma abordagem de
desenvolvimento de aplicativos móveis. Esta fase é dividida nas seguintes etapas:
1.4.2.1 Delimitar os critérios de avaliação e os requisitos ou grupo de requisitos
relevantes ao contexto corporativo e ao tipo de aplicativos M-Operation e MTransaction. A delimitação baseia-se nos critérios e requisitos definidos por
Masi et al. (2012) e na taxonomia de Unhelkar e Murugesan (2010).
1.4.2.2 Substituir as tecnologias de desenvolvimento descritas em Masi et al. (2012)
pelas abordagens de desenvolvimento em Williamson et al. (2015).
1.4.2.3 Adequar o modelo de pontuação dos critérios de avaliação em Masi et al.
(2012) utilizando o processo AHP proposto por Saaty (1990) na priorização
de notas e pesos.
1.4.2.4 Calibrar os pesos atribuídos a um requisito ou grupo de requisitos utilizando
novamente as técnicas do processo AHP para levar em consideração o
tempo de experiência dos profissionais que aplicam o método.
1.4.2.5 Ensaiar o método utilizando-o em um conjunto de projetos reais. Nesta
etapa, profissionais da área foram instruídos para aplicar o método em um
grupo de aplicativos móveis reais já executados, dos quais são sabidos seus
principais requisitos e problemas de construção e implantação.
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1.4.3 Fase 3 – Análise e conclusão
Nesta fase as informações obtidas com o ensaio do método são analisadas e
as conclusões são apresentadas, avaliando se o método proposto poderá ser
utilizado no auxílio da indicação da abordagem a se utilizar no desenvolvimento de
um aplicativo móvel dentro de um contexto corporativo.
1.5 Organização do trabalho
Na Seção 2, Revisão Bibliográfica, são detalhados os conceitos associados
ao desenvolvimento de aplicativos móveis e ao gerenciamento de dispositivos
móveis nas corporações. São apresentados, em detalhes, os estudos existentes
sobre métodos para o auxílio na seleção de uma abordagem de desenvolvimento,
estudos sobre os fatores e requisitos relevantes em um aplicativo corporativo, assim
como as respostas para as questões de pesquisa usadas na Revisão Sistemática.
Na Seção 3, Adequação do Método de Seleção, o método de Masi et al.
(2012) é ajustado para atender às abordagens de desenvolvimento conforme
definidas em Williamson et al. (2015). Além disso, os valores de pontuação definidos
por Masi et al. (2012) são revistos para destacar a importância que cada requisito
possui quando associado a um aplicativo do tipo M-Operation ou M-Transaction.
Esta revisão é feita sugerindo-se a utilização da Matriz de Comparação Prioritária do
processo AHP na priorização das necessidades do aplicativo e na escolha da
abordagem mais vantajosa para atender tais necessidades.
Na Seção 4, Aplicação e Validação do Método, o método obtido será testado
e o seu resultado avaliado utilizando como referência um conjunto de aplicativos
corporativos do tipo M-Transaction e M-Operation existentes. Sobre estes aplicativos
são conhecidas informações sobre seus requisitos, dados sobre a abordagem
escolhida originalmente e resultados sobre a aceitação do usuário. Nesta fase, as
prioridades locais referentes a uma necessidade do aplicativo e ao conjunto de
abordagens de desenvolvimento serão calibradas por profissionais com vasta
experiência em desenvolvimento de aplicativos móveis de forma iterativa utilizandose técnicas do processo AHP como a Matriz de Comparação Paritária proposta por
Saaty (1990).
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Na Seção 5, Conclusão, são apresentadas a análise dos resultados obtidos e
as limitações do estudo além do resumo das contribuições desta pesquisa e as
sugestões de trabalhos futuros.

24

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Introdução
Em outubro de 2016, o número de usuários que acessavam a internet por um
dispositivo móvel suplantou o número de usuários que o fazem a partir de um
computador pessoal (StatCounter, 2017). Essa reversão era esperada desde 2009,
quando o número de acessos desktop passou a sofrer forte queda detectada pelas
empresas que coletam dados estatísticos nesse sentido como StatCounter e Google
Analytics

(Petsas, Papadogiannakis, Polychronakis, Markatos, & Karagiannis,

2013). Apesar da conveniência e praticidade de se navegar na internet pelo
smartphone, determinados serviços online sofrem com a limitação de recursos dos
browsers embarcados nos sistemas operacionais, abrindo espaço para aplicativos
móveis que melhorem a experiência do usuário. Estes fatos, já anunciados por
Holzer e Ondrus (2011), explicam o aumento vertiginoso do número de opções
disponíveis nas lojas de aplicativos. Somente na Google Play, o número de
aplicativos disponíveis para download saltou de 16.000 em 2009 para 3.300.000 em
2017 (Statista, 2017).
O mercado de smartphones é caracterizado pela grande volatilidade no que
se refere a fornecedores de hardware e plataformas de desenvolvimento (Joorabchi,
Mesbah, & Kruchten, 2013). Naquele mesmo período de uma década, empresas que
dominavam dois terços do mercado de smartphones simplesmente deixaram de
existir enquanto que, em números de agosto de 2017, apenas duas empresas
dominavam 98% do mercado de sistemas operacionais móveis (IDC, 2017).
A necessidade de gerar estudos que abordem essas questões já foi levantada
por Wasserman (2010). No entanto, trabalhos que tratem a dificuldade em definir-se
uma abordagem adequada de desenvolvimento, geralmente, tentam encontrar uma
solução definitiva à questão usando a abordagem multiplataforma, descartando a
busca por uma abordagem de desenvolvimento que melhor se ajuste aos requisitos
do aplicativo, independentemente das plataformas envolvidas.
Esta seção apresenta, inicialmente, as contribuições de trabalhos que
elucidam o que são aplicativos móveis e sua taxonomia. Em seguida, apresenta
trabalhos

que

tratam

da

relevância

de

cada

uma

das

plataformas

de

desenvolvimento atuais. Elenca contribuições sobre a crescente necessidade das
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corporações em mobilizar seus processos e tratar os problemas que esta
mobilização pode trazer e, logo em seguida, trata das abordagens de
desenvolvimento utilizadas para esse tipo de aplicativos. Fala, também, de trabalhos
que discutem os critérios de avaliação de requisitos de software e de tomada de
decisão na escolha de uma abordagem de desenvolvimento e, posteriormente,
apresenta estudos que tratam do problema da escolha de uma abordagem de
desenvolvimento de aplicativos móveis.
2.2 Aplicativos Móveis
Aplicativos móveis são, em uma definição simplista, componentes de software
produzidos para estender as funcionalidades básicas de um smartphone. De forma
mais ampla, os aplicativos móveis são sistemas desenhados especificamente para
serem executados em smartphones ou tablets, com o objetivo de fornecer aos
usuários funcionalidades semelhantes àquelas encontradas em um PC. Fazem isso
tendo como referência as vantagens e desvantagens do ambiente de execução
móvel, um ambiente limitado em recursos de processamento, memória e espaço de
tela (Wasserman, 2010).
O aparecimento dos aplicativos móveis, como percebidos hoje em dia, se deu
a partir do final da década de 1990, quando surgiram as primeiras iniciativas de lojas
de aplicativos baseados, principalmente, na plataforma Java/MIDlet. No entanto, a
popularização dos aplicativos só aconteceu de fato com o lançamento do Apple
iPhone no ano de 2007, lançamento que já incentivava, desde o primeiro momento,
a produção de aplicativos pela comunidade de desenvolvedores, deixando para o
fabricante apenas a tarefa de manter a plataforma robusta o suficiente para suportar
a expansão e surgimento de novos aplicativos (BASOLE & KARLA, 2011). Devido
ao sucesso da plataforma iOS, assunto discutido de forma detalhada na seção 2.4 Relevância das Plataformas de Aplicativos Móveis, os lançamentos subsequentes
não poderiam deixar de utilizar a mesma estratégia, ou seja, tornar os aplicativos
móveis peças centrais do produto smartphone. Isto ocorreu com o lançamento do
Android, em 2008, e forçou o fabricante do BlackBerry, então principal plataforma, a
mudar sua estratégia de mercado, o que foi feito, de forma tardia, a partir de 2010.
Microsoft Store para Windows Phone e Nokia OVI Store também são exemplos de
estratégias de venda de smartphones que foram adaptadas para colocar os
aplicativos móveis como atores principais.
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Atualmente, os aplicativos móveis não tentam mais imitar as funcionalidades
presentes em um PC e, muito pelo contrário, serviços e produtos são produzidos
inicialmente para dispositivos móveis podendo ou não, em um segundo momento,
migrar para os formatos tradicionais em um PC. À essa estratégia dá-se o nome de
Mobile First Strategy (VENKATESH & SRIDHAR, 2014).
Os custos envolvidos na produção de um aplicativo móvel fizeram surgir,
durante algum tempo, uma estratégia derivada do Mobile First, conhecida como iOS
First. Nessa estratégia as empresas investiam somente na produção da versão
Apple iOS dos aplicativos e, em caso de sucesso, investiam posteriormente na
produção voltada para outras plataformas. Essa estratégia sofreu um revés a partir
do momento que a dominância da plataforma Android passou a ser desproporcional.
O que se vê, hoje, é um equilíbrio na priorização do investimento a se fazer entre as
duas principais plataformas (GHOSE & HAN, 2014).
2.3 Taxonomia de Aplicativos Móveis
A quantidade de aplicativos disponíveis ao público conta-se aos milhões em
todas as plataformas existentes. Mesmo as plataformas em desuso ainda possuem
milhares de aplicativos para download pelos usuários, principalmente em mercados
emergentes na África e na Ásia (LEE & LEE, 2014). Para melhor entender a miríade
de aplicativos existentes, sempre se fez necessária uma taxonomia de aplicativos
móveis (Unhelkar & Murugesan, 2010). A categorização existente nas lojas de
aplicativos possui um viés comercial, facilitando a busca pelos aplicativos do ponto
de vista do usuário comum, que muitas vezes não está familiarizado com o assunto
em si. Desta forma se faz necessário encontrar uma taxonomia que leve em
consideração todos os tipos de aplicativos, sejam eles voltados para o consumidor
final, para a força de trabalho ou para as relações entre companhias.
As primeiras tentativas de se criar uma taxonomia para aplicativos móveis
cunharam os acrônimos B2B, B2C e B2E, que se tornaram populares e são
utilizados até o presente momento. Seong L. et al. (2004) sugerem uma
classificação baseada no modelo de negócios de mobilidade. Esse modelo pode ser
percebido a partir de dois pontos de vista distintos. O primeiro ponto de vista tem
como objetivo a melhoria dos níveis de serviço e aumento do valor associado aos
produtos finais das companhias. O principal beneficiário dessa melhoria seria,
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portanto, o consumidor final. Logo, dá-se o nome a essa categoria de B2C ou
Business To Consumer. O segundo ponto de vista está ligado exclusivamente à
cadeia de valores da corporação, na busca de melhoria de processos internos e,
consequente, na diminuição de custos e no aumento de ganhos. Esta perspectiva,
por sua vez, pode se dar de duas formas. Quando o processo associado envolve
mais de uma corporação é chamado de B2B ou Business To Business, e quando o
processo associado envolve apenas a força de trabalho de uma única corporação
ele é classificado como B2E ou Business To Employee. A Figura 1 ilustra a
classificação dos aplicativos conforme Seong L. et al. (2004).
Figura 1 – Taxonomia conforme estratégia de negócios em mobilidade
E-Commerce

B2C

Informações
ativas
Informações
passivas
Decisões
estratégicas

Mobile Business

Logística de
compras
Operações
B2B/B2C
Logística de
vendas
Vendas e
Marketing
Suporte PósVenda

Fonte: Seong, L. et al. (2004)

O funcionamento de uma corporação moderna baseia-se fortemente em
processos complexos e dinâmicos, que são constantemente melhorados e refinados
na busca de excelência (Porter, 2001). Fazer uma classificação dos aplicativos
móveis utilizados pelas corporações baseada apenas no modelo de negócio poderia
não gerar uma visão detalhada da complexidade do assunto. Unhelkar e Murugesan
(2010) sugerem uma taxonomia para aplicativos móveis corporativos adaptada às
características estruturais da corporação. Esta classificação tenta fazer um paralelo
com a estruturação de uma companhia em áreas e em como a informação flui entre
estas áreas. Cada categoria possui um nível de complexidade e exige um esforço
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maior ou menor de implementação. A Figura 2 ilustra essa taxonomia mostrando as
relações entre Mobilidade e Complexidade das classes de aplicativos.

Mo
bili
dad
e

Complexidade

Figura 2 – Taxonomia de aplicativos móveis corporativos

M-Collaboration

Facilita a colaboração

M-Operation

Facilita aspectos
operacionais

M-Transaction
M-Information
M-Broadcast

Facilita relação com cliente e
vendas
Informações a partir de
buscas do usuário.

Informação passiva –
Propaganda, Alertas.

Fonte: Unhelkar e Murugesan (2010)

Segundo esta classificação, aplicativos do tipo M-Operation e M-Transaction
possuem um nível elevado de complexidade para implementação e são categorias
que englobam um grande número de processos com possibilidade de mobilização
dentro de uma corporação (Unhelkar & Murugesan, 2010). Devido ao fato destes
aplicativos serem mais complexos e apresentarem uma maior dificuldade em serem
implementados, as corporações deixam de priorizar sua construção. Segundo o
Gartner (2017) houve, no primeiro semestre de 2017, uma pequena redução na
intenção de se produzir este tipo de aplicativo o que, segundo o mesmo instituto,
fará com que estas empresas coloquem seus negócios em risco, caso não diminuam
o backlog de aplicativos móveis para auxiliar suas operações.
M-Operation e M-Transaction também são categorias que se intercalam às
categorias mais genéricas estudadas por Seong Leem et al. (2004). Tome-se como
exemplo o gerenciamento da cadeia de suprimentos onde o aplicativo pode ser
utilizado tanto por um funcionário como por um prestador de serviços que faça parte
desta cadeia. Este aplicativo poderia ser categorizado, ao mesmo tempo, como MOperation, B2E e B2B dependendo do ponto de vista do usuário. Este exemplo
serve para lembrar que a classificação do aplicativo pode variar dependendo do
ponto de vista que se toma.
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Além de sugerir uma nova taxonomia para classificação de aplicativos
móveis, Unhelkar e Murugesan (2010) sugerem, também, um arcabouço para
desenvolvimento de aplicativos móveis ou MADF na sigla em inglês. A criação deste
tipo de arcabouço tornou-se popular no início dos anos 2010 na busca de uma
solução para um problema que se avolumava – a fragmentação de plataformas
(Joorabchi, Mesbah, & Kruchten, 2013).
A utilização da taxonomia de Unhelkar e Murugesan (2010) endereça a
resposta à questão IV da Revisão Sistemática e a predominância de aplicativos do
tipo M-Operation e M-Transaction indica uma resposta à questão V da Revisão
Sistemática.
2.4 Relevância das Plataformas de Aplicativos Móveis
Uma plataforma de aplicativos não se resume simplesmente a um sistema
operacional para smartphones e sim a um conjunto de iniciativas associadas à
produção e comercialização de smartphones e tablets (Williamson, et al., 2015).
Uma plataforma de aplicativos móveis possui um sistema operacional como
peça fundamental e indissociável. Os sistemas operacionais móveis modernos são
desenvolvidos para atender um conjunto enorme de opções de hardware, devendo,
muitas vezes, manter a retro compatibilidade com modelos de smartphone que
deixaram de ser fabricados há vários anos (Gronli, Hansen, Ghinea, & Younas,
2014). A evolução do sistema operacional dita boa parte da evolução da plataforma
de aplicativos em si e uma estratégia de evolução mal executada pode levar uma
plataforma ao total fracasso (BASOLE & KARLA, 2011).
Outra peça principal de uma plataforma de aplicativos móveis é o
ecossistema de desenvolvimento. Esse ecossistema deve possuir um ou mais
ambientes de desenvolvimento compostos por uma ou mais linguagens de
desenvolvimento, em alguns casos um IDE oficial (Integrated Development
Environment) e pode possuir ainda uma API (Application Programming Interface).
Esse ecossistema é responsável por manter uma comunidade de desenvolvedores
numerosa e engajada, disposta a produzir aplicativos úteis e de qualidade que, por
sua vez, retroalimentam as iniciativas de marketing e vendas da plataforma
(BOSCH, 2009).

30

Por fim, é importante destacar as lojas de aplicativos como sendo as peças
fundamentais das plataformas de aplicativos móveis. É a partir das lojas de
aplicativos que os fabricantes e fornecedores obtêm dados sobre o que vem
agradando ou não os usuários finais, sobre o que o usuário está disposto a pagar e
quanto. É pelo feedback dado via loja de aplicativos que o produtor consegue
remover bugs, definir novas funcionalidades e executar testes com usuários beta na
busca antecipada de problemas a serem resolvidos antes do lançamento (Fu, et al.,
2013).
Esse conceito de plataforma de aplicativos móveis consolidou-se durante a
segunda metade da década de 2000. A partir de 2007 com o lançamento do iPhone
a Apple passou a utilizar os aplicativos móveis como elementos de suas campanhas
de marketing, destacando as vantagens que essa estratégia trazia ao consumidor.
Passou, também, a melhorar a experiência do usuário para a obtenção de
aplicativos na Apple Store. Isto revolucionou o mercado de smartphones e fez com
que todos os outros fabricantes fossem obrigados a manter a mesma estratégia, a
qual é utilizada até os dias de hoje (Cuadrado & Dueñas, 2012).
Desde então, alguns fabricantes não suportaram a concorrência, uns devido
às estratégias mal realizadas de produção de aplicativos, como foi o caso da
Microsoft com a fusão de sua área de mobilidade com a Nokia, outros devido a
problemas de foco, como a BlackBerry que, durante o período de maior concorrência
com a Apple, investiu em um novo sistema operacional que não foi bem aceito pela
comunidade (AGAR, 2013) e concentrou esforços somente no mercado corporativo.
Neste período, as empresas que consumiam mobilidade já haviam adotado novas
maneiras de mobilizar seus processos corporativos adotando políticas de segurança
diferentes das que somente a plataforma BlackBerry oferecia (Eslahi, Naseri,
Hashim, Tahir, & Saad, 2014).
Atualmente, conforme detalhado na Figura 3 e Tabela 1, as plataformas
Android e iOS dominam 98% do mercado de smartphones. Produzir aplicativos
móveis para os 2% restantes e ainda divididos em pelo menos três plataformas
distintas é algo inconcebível, adotado apenas em casos onde o patrocinador do
projeto possua uma base instalada executando a plataforma alvo (GAVALAS &
ECONOMOU, 2011).
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Figura 3 – Quota de mercado de sistemas operacionais

Fonte: IDC (2017)
Tabela 1 – Quota de mercado de sistemas operacionais – Detalhe
Trimestre

Android

iOS

Windows Phone

Outros

2016Q1

83,4%

15,4%

0,8%

0,4%

2016Q2

87,6%

11,7%

0,4%

0,3%

2016Q3

86,8%

12,5%

0,3%

0,4%

2016Q4

81,4%

18,2%

0,2%

0,2%

2017Q1

85,1%

14,7%

0,1%

0,1%

Fonte: IDC (2017)

A predominância destas duas plataformas, nos dias atuais, responde parte da
questão VI da revisão sistemática que questiona quais seriam as abordagens de
desenvolvimento relevantes ao desenvolver-se um aplicativo móvel. As abordagens
que não se adequem a essas duas plataformas são descartadas do estudo.
2.5 Ubiquidade dos aplicativos móveis nas corporações
Pode-se dizer que a ubiquidade dos smartphones iniciou-se em meados de
2007

com

o

lançamento

das

plataformas

Android

e

iPhone

(Petsas,

Papadogiannakis, Polychronakis, Markatos, & Karagiannis, 2013). Pouco tempo
antes, os modelos BlackBerry já dominavam o mercado de smartphones
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corporativos praticamente sem concorrentes entre 2005 e 2009. A tecnologia
utilizada pela então denominada Research In Motion, fabricante do BlackBerry e
proprietária de inúmeras patentes referentes à mobilidade e à telefonia celular,
atendia a totalidade das necessidades de uma corporação que desejasse mobilizar
seus processos corporativos. O acrônimo MDM - Mobile Device Management só foi
cunhado vários anos após o BlackBerry Enterprise Server já ter dominado o
gerenciamento de dispositivos remotos, até mesmo dentro das operadoras de
telefonia. Questões sobre segurança, distribuição, privacidade, criptografia forte para
transmissão e armazenagem de dados não eram preocupações para um
administrador de telefonia e a utilização dos dispositivos não era nem sequer tratada
como uma questão de TI dentro das corporações (Cook, et al., 2013).
O aumento exponencial de usuários Android e iPhone, a visão míope sobre o
perigo dos concorrentes atuarem no segmento corporativo e atrasos na entrega de
um modelo mais moderno, fizeram com que o BlackBerry, a partir de 2012, deixasse
de ser sinônimo de dispositivo corporativo. Segundo os analistas do mercado de
mobilidade (CHIESA & FRATTINI, 2011), um outro acontecimento que colaborou
para o ocaso da gigante canadense dos smartphones foi o surgimento do conceito
de BYOD – Bring Your Own Device.
No modelo BYOD o funcionário não precisa mais possuir um dispositivo para
seu uso particular e um outro para utilização como ferramenta de trabalho. O avanço
na tecnologia MDM possibilita agora a separação e isolamento das informações
corporativas e rastreamento do dispositivo como se ele fosse de propriedade da
empresa

(BROCKMANN, ORTBACH, & STIEGLITZ, Drivers for the adoption of

mobile device management in organizations, 2014). Uma outra vantagem desse
modelo é a diminuição dos custos com manutenção do parque de dispositivos, uma
vez que o próprio funcionário arca com o custo de compra do smartphone que mais
lhe agrade e arca também com a contratação e manutenção da linha. A
popularização do BYOD nas corporações criou um segundo efeito chamado IT
Consumerization, analisado em detalhes na pesquisa de Harris et al. (2012). A partir
do IT Consumerization, a questão da mobilidade corporativa deixa de ser tratada
pela área de telecomunicações, que a via apenas como mais um custo operacional,
e passa a ser tratada como um assunto de TI, uma vez que os dispositivos móveis
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passam a ser considerados uma ferramenta de trabalho de TI, da mesma forma que
são considerados os PC’s e as impressoras.
As desvantagens do BYOD também são inúmeras. Não há controle absoluto
sobre o dispositivo. À fragmentação de modelos das plataformas suportadas somase a fragmentação das operadoras de planos de dados e voz contratados. O desafio
então para produzir-se aplicativos móveis corporativos para esse contexto torna-se
imenso (French, Guo, & Shim, 2014).
O estudo de Brockmann et al. (2014) sugere uma taxonomia sobre os
assuntos relacionados ao desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos e é
importante para entender-se quais são os elementos que caracterizam um aplicativo
como sendo um “Aplicativo Móvel Corporativo”.
O principal elemento que distingue um aplicativo comum de um aplicativo
corporativo é a preocupação com a segurança. Um aplicativo corporativo, por mais
simples que seja, possui acesso a recursos de rede corporativos e esse acesso
pode ser utilizado para pôr-se em prática um ataque cibernético. Essa preocupação
motivou a publicação do trabalho de Eslahi et al. (2014), trabalho que ilustra, de
forma bem detalhada, os principais elementos de uma arquitetura de mobilidade
corporativa como Mobile Device Management, Mobile Information Management e
Mobile Application Management. Mostra como esses elementos podem ser usados
em um ataque e quais as maneiras de se evitar tais ataques.
A privacidade dos dados corporativos é um outro assunto de destaque ao
discutir-se aplicativos móveis corporativos. Miller et al. (2012) destaca que a questão
da privacidade geralmente é colocada em segundo plano e que ela é tão importante
quanto a questão da segurança. Miller et al. (2012) estende outros estudos que
tratam este tema falando sobre o BYOT (Bring Your Own Technology). Nesse
modelo, os funcionários não só utilizam seus dispositivos móveis particulares, mas
toda uma série de dispositivos como laptops e tablets. Trata, também, da questão
geracional relativa ao BYOD e BYOT mostrando que mudanças recentes nos
modelos educacionais fizeram com que os indivíduos mais jovens estejam mais
abertos à utilização desse modelo de distribuição. Isso influenciará a produção de
aplicativos móveis corporativos nos próximos anos pois as gerações educadas com
uso intensivo de mobilidade serão os funcionários que utilizarão o BYOD/BYOT nas
corporações do futuro.
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French et al. (2014) reforça o que é apresentado por Cook et al. (2013) e
aborda um terceiro assunto referente a dar-se mais liberdade ao funcionário para
montar seu pacote de ferramentas móveis. O BYOA ou Bring Your Own Applications
permite que um funcionário instale alguns aplicativos móveis pré-aprovados e que
estes aplicativos acessem parte dos recursos corporativos. O desafio desse modelo
é criar um protocolo de segurança que permita que os sistemas MDM possam
identificar e autorizar este novo tipo de aplicativo e, por isso, ainda é pouco difundido
e discutido.
2.6 Abordagens de desenvolvimento
O termo Abordagem de Desenvolvimento utilizado em todo este trabalho pode
ser definido como sendo a forma ou maneira utilizada para se construir um aplicativo
móvel corporativo independentemente de produtos comerciais ou ferramentas de
desenvolvimento ou automação utilizados. Outro termo muito utilizado será o de
Tecnologia de Desenvolvimento. Este último refere-se a ferramentas ou conjuntos
de ferramentas, frameworks ou produtos comerciais ou de uso livre cuja finalidade é
acelerar ou automatizar a produção de um aplicativo móvel tendo como foco uma ou
mais abordagens de desenvolvimento.
O estudo de Wasserman (2010), apesar de ser um pequeno artigo sobre as
questões iniciais de Engenharia de Software aplicada à mobilidade, é importante por
ter sido um dos primeiros artigos a questionar qual seria o esforço necessário para
se produzir um aplicativo nativo, ou uma serie deles, comparado ao esforço de se
utilizar uma outra abordagem para se obter a mesma solução. O artigo questiona se
haveria alguma questão relacionada à satisfação do usuário ou ao desempenho da
equipe de desenvolvimento ao se utilizar uma ou outra abordagem. Estas duas
questões começam a ser respondidas em Huy e Thanh (2012) e em Masi et al.
(2012).
Huy e Thanh (2012) classificam as abordagens de desenvolvimento
agrupando-as no que chamam de Paradigmas de Desenvolvimento. Esta taxonomia
não resistiu ao dinamismo existente no assunto (Williamson, et al., 2015) e, dos
quatro grupos elencados, apenas a abordagem nativa de desenvolvimento ainda é
utilizada da mesma forma que foi apresentada. A abordagem de desenvolvimento de
aplicativos Web ainda é largamente utilizada, mas agora, devido ao avanço da
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capacidade de processamento e da melhoria dos browsers embarcados nos
smartphones, tais aplicativos são muito mais complexos do que o apresentado no
estudo de Huy e Thanh (2012) e deixaram de ser produzidos e estudados como
sendo aplicativos móveis (KIM, 2013). Esse estudo trará uma contribuição
importante no entendimento dos critérios de avaliação do aplicativo, tratados na
seção 2.4 - Relevância das Plataformas de Aplicativos Móveis.
Diferentemente do estudo de Huy e Thanh (2012), o trabalho de Masi et al.
(2012) apresenta uma categorização um pouco mais adequada ao dinamismo das
abordagens de desenvolvimento para aplicativos móveis. Nele, as abordagens são
agrupadas em três itens:
- Desenvolvimento Nativo. Dá-se quando o aplicativo é construído utilizandose as bibliotecas e API’s fornecidas pelo fabricante ou pelo provedor da plataforma
de software utilizada por um grupo de fabricantes. Uma vez desenvolvido um
aplicativo nativo para determinada plataforma, o programa executável gerado
somente poderá ser utilizado nessa mesma plataforma.
- Desenvolvimento Híbrido. Baseada no conceito CORA - Code Once Run
Anywhere, esta abordagem mescla duas abordagens bastante distintas. De um lado
o desenvolvimento nativo para a construção de um container mínimo responsável
pela integração com o hardware, e de outro o desenvolvimento web, utilizando
HTML5 e CSS3 para a estruturação da interface e a utilização de JavaScript
funcionando como a ligação entre a interface e o container nativo.
- A terceira abordagem estudada por Masi et al. (2012) seria a das aplicações
Web executadas pelo browser já embarcado no dispositivo móvel. Esta abordagem
é mais limitada devido às restrições de segurança quanto ao que pode ser
executado ou não pelo browser. Diferentemente da abordagem híbrida, nesta
abordagem não é possível executar plug-ins nativos que dão acesso a recursos
avançados do dispositivo móvel. Por essa limitação, trabalhos mais recentes como o
de Williamson et al. (2015) já dão pouca importância a ela.
Williamson et al. (2015) dividem as abordagens de desenvolvimento em seis
categorias dentro de um espectro, conforme listado na Tabela 2. Esse espectro,
ilustrado na Figura 4, tem, em uma ponta, a abordagem de desenvolvimento nativo
e, na outra ponta, a abordagem de desenvolvimento web. No centro deste espectro
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há o desenvolvimento híbrido formando o mesmo cenário discutido em Masi et al.
(2012). Williamson et al. (2015) introduzem mais três abordagens além das já
discutidas. A primeira é a de aplicativos nativos com insertos web. Estes insertos
são utilizados normalmente para incluir conteúdo dinâmico fornecido por um CMS
(Content Management System). A segunda abordagem é a de aplicativos híbridos
HTML5 onde os componentes de interface são gerados de forma nativa com o
intuito de gerar uma interface mais aderente à plataforma alvo. A terceira nova
abordagem é a de aplicações web embutidas em um aplicativo nativo hospedeiro,
conhecida no termo em inglês como WebView.
Tabela 2 – Abordagens de desenvolvimento segundo Williamson et al. (2015)
Abordagem

Principal Vantagem

Principal Desvantagem

1

Mobile Web Responsivo

Não há necessidade de
build para se atender mais
de uma plataforma

Pouco ou nenhum acesso aos
recursos nativos do
dispositivo móvel.

2

Envelopamento de Site
Mobile

Pode atender diversas
plataformas com builds
semelhantes

Acessa somente alguns
recursos nativos, interface
não aderente à especificidade
de plataforma.

3

HTML5 Préempacotado

Interface pode mimetizar
interface nativa, funciona
off-line

HTML/CSS pode tornar-se
complexo com mimetização.

4

HTML5 com
componentes nativos
de interface

Interface totalmente
aderente à plataforma

Necessidade de se produzir
uma versão de interface para
cada plataforma.

5

Nativo com insertos

Total acesso aos
componentes nativos

Custo e complexidade da
implementação.

6

Nativo

Interface totalmente
aderente à plataforma e
total acesso aos
componentes nativos.

Custo e complexidade da
implementação.

Fonte: Adaptado de Williamson et al. (2015)
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Figura 4 – Abordagens de desenvolvimento segundo Williamson et al. (2015)

Fonte: Williamson et al. (2015)

A comparação do esforço necessário para atender cada uma das abordagens
definidas por Williamson (2015) aponta para a resposta ao questionamento I da
Revisão Sistemática, detalhada no Apêndice 1.
2.7 Critérios de avaliação dos requisitos de software
Os requisitos a serem considerados na escolha da abordagem de
desenvolvimento a ser utilizada podem ser analisados conforme encontrado nos
trabalhos de Williamson (2015) e Happiest Minds (2012).
2.7.1 Requisitos de Interface de Usuário.
Dependendo da abordagem de desenvolvimento, torna-se mais difícil ou mais
simples atender determinados requisitos referentes aos componentes de tela
(Abolfazli, Sanaei, Gani, Xia, & Yang, 2014). Um exemplo disso é a dificuldade de se
obter uma interface fluida quando adotada a abordagem híbrida de desenvolvimento,
na qual os componentes de tela são gerados a partir de elementos HTML. Em
contrapartida, ao utilizar-se a abordagem nativa, os elementos de tela ajustam-se de
forma perfeita sem a necessidade de codificação adicional.
2.7.1.1 Acessibilidade
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Um aplicativo móvel pode ser acessível para usuários com quaisquer tipos de
restrições. As plataformas de desenvolvimento, seja utilizando abordagens
baseadas em desenvolvimento web, quanto as baseadas em desenvolvimento
nativo, possibilitam a utilização de recursos como o TTS (Text To Speech) ou STT
(Speech To Text), permitindo que tanto indivíduos com restrições visuais quanto
motoras possam interagir de forma plena com o aplicativo desenvolvido. A
necessidade de atender requisitos de acessibilidade pode influenciar diretamente na
escolha da abordagem de desenvolvimento uma vez que as questões relativas a
este tema são solucionadas de forma muito diferente dependendo da abordagem
escolhida.
2.7.2 Requisitos de Portabilidade.
São os requisitos referentes à necessidade de se executar o aplicativo em
mais de uma plataforma. Mesmo levando-se em consideração que atualmente há
apenas duas grandes plataformas de aplicativos, ainda assim há a necessidade de
produzir-se várias versões de um mesmo aplicativo, mesmo que para uma mesma
plataforma (Gronli, Hansen, Ghinea, & Younas, 2014). O problema da portabilidade
se faz desafiador também quando há a necessidade de se atender diversos
formatos de tela (Form Factors). A fragmentação de fornecedores Android e a
exigência de retro compatibilidade para dispositivos Apple iOS potencializa esse
problema e a escolha da abordagem de desenvolvimento é influenciada diretamente
pelo tamanho da base de dispositivos que deve ser suportada (Williamson, et al.,
2015). Requisitos de portabilidade passaram a ser problemáticos no contexto dos
aplicativos móveis corporativos, principalmente após o advento do BYOD, conforme
já citado na seção 2.5 - Ubiquidade dos aplicativos móveis nas corporações.
2.7.3 Requisitos de Prazo (Time To Market).
São os requisitos não funcionais referentes à entrega do projeto de software.
A definição da abordagem de desenvolvimento está diretamente ligada a esse grupo
de requisitos, uma vez que algumas abordagens priorizam a velocidade de
desenvolvimento para mais de uma plataforma, enquanto outras obrigam que o
mesmo aplicativo seja feito mais de uma vez para atender mais de uma plataforma,
demorando pelo menos o dobro do tempo ou custando o dobro para se entregar o
projeto (NITZE, SCHMIETENDORF, & DUMKE, 2014).
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2.7.4 Requisitos de manutenção e gerenciamento.
O surgimento dos sistemas de MDM (Mobile Device Management) trouxe uma
facilidade

enorme

para

os

administradores

de

principalmente dentro de grandes corporações

parques

de

dispositivos

(BROCKMANN, ORTBACH, &

STIEGLITZ, Drivers for the adoption of mobile device management in organizations,
2014). Em um primeiro momento as companhias chegaram a possuir áreas inteiras
subordinadas à área de TI responsáveis pela administração dos dispositivos que
eram fornecidos aos funcionários. Com o MDM é possível gerenciar de forma remota
e centralizada centenas de dispositivos não havendo mais a necessidade de muita
mão de obra para este tipo de tarefa. Da mesma forma que os demais grupos de
requisitos, este também impacta a escolha da abordagem de desenvolvimento pois,
em determinadas abordagens, o processo de registro do dispositivo, mais
comumente chamado de device enrollment, ou ainda as API’s de instrumentação
podem ser mais facilmente utilizadas.
2.7.5 Requisitos de entrega (Deploy).
São requisitos que estão ligados diretamente aos requisitos de portabilidade e
que, devido à sua importância, foram separados em uma classe especial. Entregar
um aplicativo em uma loja de aplicativos ou disponibilizá-lo na intranet corporativa
para

download

pode

afetar

sensivelmente

a

escolha

da

abordagem

de

desenvolvimento. Lojas de aplicativos, principalmente a Apple Store, são sensíveis a
determinados modelos de construção, chegando a recusar a publicação de um
aplicativo caso ele não siga determinadas práticas de desenvolvimento (Apple,
2017). Da mesma forma, algumas plataformas impedem totalmente que um
aplicativo seja instalado caso ele não seja copiado de um provedor seguro e
reconhecido.
2.8 A Arte do Equilíbrio
Falessi et al. (2011) sugere uma classificação mais genérica – por não se
aplicar exclusivamente a aplicativos móveis – dos requisitos de software envolvidos
na tomada de decisão arquitetural. Esta classificação, desenvolvida pela Rational
Software (1998) e conhecida como “A Arte do Equilíbrio”, lista uma série de
requisitos ou assuntos e suas relações com os envolvidos no projeto conforme a
Figura 5.
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Figura 5 – Arte do Equilíbrio de Arquitetura

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Rational Software (1998)

Masi et al. (2012) sugerem a utilização de uma matriz multidimensional,
detalhada na seção 2.9 - Método de tomada de decisão, para auxiliar a análise de
cada aplicativo na busca de uma abordagem mais adequada para a sua
implementação. Esta matriz utiliza os requisitos presentes nos grupos listados acima
como uma das dimensões.
2.9 Método de tomada de decisão
A escolha de uma abordagem de desenvolvimento, em detrimento de outra,
exige um conhecimento profundo do processo de desenvolvimento de aplicativos
móveis, além de uma visão clara dos requisitos funcionais e não funcionais do
aplicativo. Processos corporativos que devem ser mobilizados assumem uma
complexidade tal que passa a ser impossível tomar-se uma decisão baseada apenas
na experiência ou preferência dos desenvolvedores como sugerem Heitkötter et al.
(2012).
A arquitetura de um sistema de software pode ser definida como sendo o
resultado de uma série de decisões de projeto que irão afetar a qualidade do
sistema a ser desenvolvido (Falessi, Cantone, Kazman, & Kruchten, 2011). A
Engenharia de Software, através da sua literatura, disponibiliza diversos métodos de
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tomada de decisão arquitetural, mas não define qual método deve ser utilizado
formalmente em um dado cenário.
O trabalho de Masi et al. (2012) baseia-se, originalmente, nas técnicas de
resolução de conflitos sobre arquitetura a partir da tomada de decisão, utilizando
fatores multicritério descritos por Falessi et al. (2011). Indicam como trabalho futuro
a fundamentação matemática da matriz multidimensional por eles proposta. Indo de
encontro a essa limitação presente em Masi et al. (2012), o trabalho de Saaty (1990)
sugere um processo hierárquico analítico (AHP) para o auxílio na tomada de decisão
em assuntos complexos e que lidam com medidas intangíveis.
Segundo Saaty (1990), a tarefa que demanda mais criatividade em uma
decisão é escolher os fatores importantes a essa decisão. Buscando organizar a
escolha e análise desses fatores, ele sugere um processo hierárquico analítico, AHP
na sigla em inglês, o qual estrutura tais fatores de forma hierárquica descendente,
onde o topo da hierarquia representa o objetivo a ser atingido, descendendo para os
critérios e subcritérios analisados e as alternativas de escolha, em níveis sucessivos.
Arranjar os elementos do problema hierarquicamente tem dois objetivos: 1)
Fornecer uma visão da complexidade das relações entre esses elementos e 2)
ajudar o decisor a avaliar se as questões em cada nível são da mesma ordem de
grandeza, possibilitando a comparação precisa desses elementos (Saaty, 1990).
A execução do processo AHP é dividida em três passos como segue:
2.9.1 Estruturação do problema como uma hierarquia.
No topo da hierarquia está o objetivo principal a se atingir, o que pode ser
exemplificado como a satisfação com a compra de um bem ou a satisfação do
usuário na utilização de um sistema. No segundo nível estão os critérios que
contribuem no atingimento do objetivo. Esses critérios não precisam possuir
obrigatoriamente medidas quantitativas como tamanho em metros ou velocidade em
quilômetros por hora. O processo permite a comparação com atributos qualitativos
como, por exemplo, aderência a uma norma ou nível de serviço. Finalmente, no
terceiro nível encontram-se os candidatos da solução. Uma hierarquia analítica,
conforme exemplificado por Saaty (1990) pode ser observada na Figura 6.
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Figura 6 – Hierarquia analítica

Fonte: Saaty (1990)

2.9.2 A escala fundamental
As comparações entre critérios no processo AHP são baseadas em uma
escala de valores que indicam a importância de um critério em relação a outro. Essa
comparação deve utilizar a Escala Fundamental mostrada na Tabela 3.
Tabela 3 – A Escala Fundamental do AHP
Intensidade
Intensidade da importância em uma escala absoluta

1
3
5
7
9
2,4,6,8
Recíprocos
Racionais

Definição
Importância igual

Descrição
Duas atividades contribuem
igualmente ao objetivo.
Importância moderada
Experiência e julgamento favorecem
sobre a outra atividade
intensamente uma atividade em
relação a outra.
Essencial ou fortemente
Experiência e julgamento favorecem
mais importante que a outra intensamente uma atividade em
atividade
ralação a outra.
Muito mais importante
Na prática, uma atividade é muito
mais dominante que a outra.
Importância extrema
Há muita evidência que uma atividade
é muitíssimo mais importante que a
outra.
Valores intermediários entre Quando há dúvida entre os
dois julgamentos
julgamentos
Se a atividade i tem um dos valores acima quando comparada com
a atividade j, então j tem o valor recíproco quando comparada com i.
Proporções decorrentes da
Valores necessários para preencher a
escala
matriz de forma uniforme

Fonte: Saaty (1990)

2.9.3 Elicitação de julgamentos de comparação por pares
O segundo passo da aplicação do processo AHP é a elicitação de
julgamentos de comparação por pares. Nela, todos os critérios de comparação
existentes no segundo nível da hierarquia são julgados de forma comparativa entre
si e recebem valores conforme disposto na Tabela 3, a Escala Fundamental. As

43

perguntas que se devem fazer ao comparar dois critérios são: 1) Qual dos dois
critérios é o mais importante? e 2) Em qual escala o critério A é mais importante que
o Critério B?
Uma vez respondidas todas estas questões, é gerada uma matriz de
comparações paritárias, conforme exemplificado na Tabela 4 a seguir. Nesta tabela,
os critérios da Figura 6 são dispostos em linhas e colunas ao serem comparados
mutuamente e os valores obtidos em cada critério são somados.
Tabela 4 – Matriz de comparações paritárias
Tamanho
Acesso
Vizinhança
Idade
Quintal
Eletro
Geral
Financiamento

Σ

Tamanho

Acesso

Vizinhança

idade

Quintal

Eletro

Geral

Financiamento

1
1/5
1/3
1/7
1/6
1/6
3
4
9

5
1
3
1/5
1/3
1/3
5
7
21,9

3
1/3
1
1/6
1/3
1/4
1/6
5
10,2

7
5
6
1
3
4
7
8
41

6
3
3
1/3
1
2
5
6
26,3

6
3
4
1/4
1/2
1
5
6
25,7

1/3
1/5
6
1/7
1/5
1/5
1
2
10

1/4
1/7
1/5
1/8
1/6
1/6
1/2
1
2,5

Fonte: Saaty (1990)

A prioridade, ou Vetor Principal, é a média aritmética da normalização de
todos os critérios em relação a sua soma. A Tabela 5 ilustra a normalização
enquanto o cálculo final do Vetor Principal é mostrado na Tabela 6.
Tabela 5 – Matriz de comparações paritárias normalizada
Tamanho

1
2
3
4
5
6
7
8

1÷9
1/5÷9
1/3÷9
1/7÷9
1/6÷9
1/6÷9
3÷9
4÷9

Acesso

5÷21,9
1÷21,9
3÷21,9
1/5÷21,9
1/3÷21,9
1/3÷21,9
5÷21,9
7÷21,9

Fonte: Saaty (1990)

Vizinhança

idade

3÷10,2
1/3÷10,2
1÷10,2
1/6÷10,2
1/3÷10,2
1/4÷10,2
1/6÷10,2
5÷10,2

7÷41
5÷41
6÷41
1÷41
3÷41
4÷41
7÷41
8÷41

Quintal

6÷26,3
3÷26,3
3÷26,3
1/3÷26,3
1÷26,3
2÷26,3
5÷26,3
6÷26,3

Eletro

6÷25,7
3÷25,7
4÷25,7
1/4÷25,7
1/2÷25,7
1÷25,7
5÷25,7
6÷25,7

Geral

1/3÷10
1/5÷10
6÷10
1/7÷10
1/5÷10
1/5÷10
1÷10
2÷10

Financiamento

1/4÷2,5
1/7÷2,5
1/5÷2,5
1/8÷2,5
1/6÷2,5
1/6÷2,5
1/2÷2,5
1÷2,5
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Tabela 6 – Cálculo do Vetor Prioridade
Critério
Tamanho
Acesso
Vizinhança
Idade
Quintal
Eletro
Geral
Financiamento
𝚺(l1, l8)

Vetor Prioridade
Σ(c1, c8) ÷ 8 = 0,174
Σ(c1, c8) ÷ 8 = 0,066
Σ(c1, c8) ÷ 8 = 0,170
Σ(c1, c8) ÷ 8 = 0,019
Σ(c1, c8) ÷ 8 = 0,035
Σ(c1, c8) ÷ 8 = 0,044
Σ(c1, c8) ÷ 8 = 0,178
Σ(c1, c8) ÷ 8 = 0,312
100%

Fonte: Saaty (1990)

O Vetor prioridade é a medida da participação de um critério na tomada de
decisão. Conforme a Tabela 6 acima, o Critério 8 – Financiamento – é o que
contribui com o maior peso na decisão, pois foi considerado o mais importante nos
julgamentos realizados, enquanto o Critério 4 – Idade da casa – foi julgado o menos
importante em relação aos outros.
2.9.4 Matrizes de comparação de prioridades locais
O terceiro passo na utilização do processo AHP é obtenção das prioridades
referentes ao terceiro nível da hierarquia que são as opções de escolha. Cada
critério de análise é priorizado em relação às opções existentes. Para facilitar a
estruturação deste trabalho, apenas a priorização do Critério 1 – Tamanho da Casa
– do exemplo utilizado será mostrado nas Tabelas 8 e 9.
Tabela 7 – Matriz de comparação prioritária local
Casa A
Casa B
Casa C
𝚺

Casa A
1
1/6
1/8
1,29

Casa B
6
1
1/4
7,25

Casa C
8
4
1
13

Fonte: Saaty (1990)
Tabela 8 – Matriz de comparação prioritária local normalizada
Casa A
Casa B
Casa C
Vetor Principal Local
Casa A
1 ÷ 1,29
6 ÷ 7,25
8 ÷ 13
Σ(c1, c3) ÷ 3 = 0,739
Casa B
1/6 ÷ 1,29
1 ÷ 7,25
4 ÷ 13
Σ(c1, c3) ÷ 3 = 0,192
Casa C
1/8 ÷ 1,29
1/4 ÷ 7,25
1 ÷ 13
Σ(c1, c3) ÷ 3 = 0,069
Fonte: Saaty (1990)

2.9.5 Obtenção da opção mais importante
O último passo do processo AHP cruza as prioridades globais, referentes aos
critérios de análise, com os critérios locais. É construída uma matriz (i, j) onde os
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vetores principais dos critérios i são relacionados aos vetores principais das opções
j, conforme ilustrado na Tabela 9.
Tabela 9 – Matriz de prioridades globais e locais
Tamanho

Acesso

Vizinhança

idade

Quintal

Eletro

Geral

Financiamento

0,173

0,054

0,188

0,018

0,031

0,036

0,167

0,333

Vetor

Casa A

0,739

0,233

0,754

0,333

0,674

0,747

0,2

0,072

0,393

Casa B

0,192

0,055

0,065

0,333

0,101

0,06

0,4

0,65

0,343

Casa C

0,069

0,713

0,181

0,333

0,226

0,193

0,4

0,278

0,264

Fonte: Saaty (1990)

O valor do vetor principal relativo ao critério i é multiplicado pelo valor do vetor
principal da opção j. O resultado priorizado representa o quanto esse critério i afeta a
opção j. A opção j que possuir a maior soma de valores será a opção julgada mais
importante segundo os critérios analisados. No caso ilustrado na Figura 6, a opção
julgada mais importante é a opção A.
2.10 Critérios de decisão para escolha de tecnologias de desenvolvimento
O método de Masi et al. (2012) elenca os múltiplos critérios envolvidos na
escolha da tecnologia de desenvolvimento, tarefa que, conforme Saaty (1990),
demanda boa parte do tempo e esforço de análise de um problema, organizando-os
conforme um modelo cujos elementos são detalhados abaixo:
2.10.1 Plataformas de Desenvolvimento
São as plataformas conforme definidas pelos principais concorrentes do
mercado e já caracterizadas na seção 2.4 - Relevância das Plataformas de
Aplicativos Móveis.
2.10.1.1 Android
Plataforma criada originalmente pela Android Inc. que foi posteriormente
adquirida pela Google em 2005. É baseada em um kernel Linux e possui seu código
publicado como software livre. Conforme estudo publicado pelo IDC (2017), é a
plataforma mais utilizada em todo o mundo. Android é executado em dispositivos
móveis, Tevês, tablets e relógios de centenas de fabricantes sob licenciamento da
Google.
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2.10.1.2 Apple iOS
Plataforma proprietária desenvolvida pela Apple e utilizada exclusivamente
nos dispositivos da própria empresa. Baseado em um kernel BSD cujo
desenvolvimento também é exclusividade da Apple. Apple iOS é executado somente
em produtos do próprio fabricante como o iPhone, iPod, Apple Watch e Apple TV e
nunca foi licenciado para execução em dispositivos que não sejam fabricados pela
própria empresa.
2.10.1.3 Outras
No momento da publicação do estudo de Masi et al. (2012) ainda havia
mercado para as plataformas BlackBerry e Windows Phone, no entanto, devido ao
diminuto número de usuários, as plataformas foram agrupadas e praticamente
desconsideradas no restante do trabalho publicado.
2.10.2 Abordagens de Desenvolvimento
Masi et al. (2012) consideraram as seguintes abordagens de desenvolvimento
de aplicativos móveis:
2.10.2.1 Aplicações Web
Uma aplicação web nada mais é do que o browser nativo do dispositivo móvel
acessando um site web construído exclusivamente para dispositivos com telas de
poucas dimensões (CHARLAND & LEROUX, 2011). Segundo Kim (2013), técnicas
construtivas que possibilitam atender acesso mobile e acesso PC/Desktop ao
mesmo tempo com a mesma aplicação surgiram para facilitar a construção e
manutenção deste tipo de aplicativo, possibilitando serem feitas inclusive por
desenvolvedores não habituados ao contexto da mobilidade.
2.10.2.2 Desenvolvimento Híbrido
Aqui o desenvolvimento híbrido engloba uma série de sub abordagens,
conforme discutido por Williamson et al. (2015) e já detalhado na seção 2.6 Abordagens de desenvolvimento e que Masi et al. (2012) agrupam em uma mesma
macro abordagem.
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2.10.2.3 Desenvolvimento Nativo
Desenvolvimento específico para uma determinada plataforma, conforme já
mostrado na seção 2.6 - Abordagens de desenvolvimento.
2.10.3 Tecnologias de Desenvolvimento
Masi et al. (2012) definem uma dimensão relativa à tecnologia de
desenvolvimento utilizada em uma determinada abordagem. Estas tecnologias são
únicas quando a abordagem nativa é analisada, pois neste tipo de abordagem não é
possível utilizar uma tecnologia que não a fornecida pelo mantenedor da plataforma.
O mesmo raciocínio era válido para desenvolvimento Web, onde a tecnologia
definida foi a utilização de HTML/CSS/JavaScript. No caso da abordagem híbrida, as
tecnologias são basicamente os frameworks de desenvolvimento disponíveis, como
Ionic, jQuery Mobile, Sencha Touch, Framwork7 e Mobile Angular UI.
2.10.4 Funcionalidades do Dispositivo
As funcionalidades do dispositivo exigidas por um aplicativo são nomeadas
por Masi et al. (2012) como Diretivas de Seleção de Tecnologia. O conjunto destas
funcionalidades resume-se a: Acelerômetro, Bússola, Lanterna, Captura de vídeo,
Contatos, Arquivos, Geolocalização, Bluetooth, Mídia, Rede, Notificações, SMS,
Armazenamento, Multitouch:
2.10.5 Necessidades ou Requisitos Não Funcionais
Requisitos funcionais e não funcionais também são definidos como Diretivas
de Seleção de Tecnologia. Os RF e RNF principais são: acesso a funcionalidades,
alto

rendimento,

multiplataforma,

complexidade,

facilidade

de

atualização,

disponibilidade nas lojas de aplicativos, pouco consumo de recursos, codificação e
prototipagem rápidas.
2.10.6 Estrutura do modelo de análise
Uma vez elencadas estas cinco dimensões, Masi et al. (2012) as utilizam para
definir um modelo de análise onde a Tecnologia de Desenvolvimento é o elemento
central que sofre influência direta dos demais elementos. Quando aplicado, o
método exige que as necessidades de um aplicativo recebam notas que são
atribuídas pelo profissional que deseja entender qual a melhor Tecnologia de
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Desenvolvimento a se utilizar. Em seguida estas notas são calibradas, sofrendo uma
normalização, de modo que as relações entre os requisitos sejam levadas em
consideração. As notas normalizadas recebem então pesos que são obtidos a partir
da consulta à implementação gráfica do modelo de análise. A Figura 7 mostra parte
da implementação gráfica desse modelo. Cada símbolo apresentado representa um
peso entre -1 e 2 que é aplicado à nota atribuída a um requisito do aplicativo. As
somas das notas de cada tecnologia são comparadas e a Tecnologia de
Desenvolvimento que obtiver a maior soma de notas é a opção que pode ser
priorizada pelo profissional.
Figura 7 – Representação da implementação do modelo de Masi et al. (2012)

Fonte: Masi et al. (2012)

2.11 Desenvolvimento multiplataforma
Conforme a fragmentação de modelos e plataformas se expandia, a
comunidade de desenvolvimento concentrou esforços na criação de ferramentas que
fossem capazes de produzir aplicativos que atendessem o princípio Write Once, Run
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Everywhere. A comunidade acadêmica também dedicou-se a essa busca e
trabalhos importantes como os de Heitkötter et al. (2012) e Xanthopoulos e
Xinogalos (2013) não poderiam deixar de ser citados apesar do tema da presente
pesquisa não restringir-se ao desenvolvimento multiplataforma.
Atualmente, o desenvolvimento multiplataforma, como pensado nos anos
2000, restringe-se a algumas ferramentas comerciais de custo relativamente
elevado, mesmo para grandes corporações

(XANTHOPOULOS & XINOGALOS,

2013). A abordagem que mais se aproxima desta seria o grupo de abordagens
híbridas, conforme definidas em Williamson et al. (2015), estas sim parte da lista de
abordagens foco deste estudo.
2.12 Conclusão
O trabalho de Masi et al. (2012) é importante para elicitar os fatores
importantes na tomada de decisão sobre qual abordagem a se utilizar em um projeto
de aplicativo móvel e deixando claro que para se determinar a tecnologia que melhor
se adequa a um projeto é necessário levar em conta não só os requisitos não
funcionais, mas também os funcionais, bem como questões sobre prazos e
orçamentos. O estudo sugere um modelo e um método para ser utilizado nessa
tomada de decisão que utiliza dados obtidos de forma manual, que podem prejudicar
a precisão do resultado do método proposto. Atendendo à questão II da Revisão
Sistemática, o presente estudo utiliza tal método como ponto de partida, adaptandoo segundo o contexto de aplicativos móveis corporativos. O trabalho de Saaty (1990)
traz um processo que trata de forma plena o objetivo deste trabalho, sugerindo um
método fundamentado matematicamente que vai de encontro com as limitações
encontradas em Masi et al. (2012). Os estudos de French et al. (2014), Eslahi et al.
(2014), Cook et al. (2013) e Miller et al. (2012) fundamentam as questões e desafios
presentes ao se desenvolver um aplicativo móvel voltado ao contexto corporativo.
Fundamentado na literatura apresentada, o presente estudo apoia-se,
principalmente, no método de Masi et al. (2012), utilizando as abordagens de
desenvolvimento propostas por Williamson et al. (2015) e os critérios de avaliação
agrupados conforme o ponto de vista de Falessi et al. (2011) priorizados segundo
técnicas do processo AHP proposto por Saaty (1990).
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3 ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DE SELEÇÃO
3.1 Introdução
O objetivo do método de Masi et al. (2012) é auxiliar na escolha de uma
tecnologia de desenvolvimento que melhor se adeque às características de um
aplicativo móvel a partir das de outros fatores como 1) a Abordagem de
Desenvolvimento, 2) as Diretivas de Requisitos e 3) as Funcionalidades do
Dispositivo. O presente trabalho sugere uma adaptação do método citado com o
intuito de auxiliar o profissional a definir a abordagem de desenvolvimento a partir
dos mesmos fatores, exceto a tecnologia de desenvolvimento que é considerada
aqui uma sub característica da abordagem de desenvolvimento.
A presente pesquisa faz isso em um contexto de aplicativos móveis
corporativos, realizando mudanças como: a) a utilização das abordagens de
desenvolvimento conforme a taxonomia de Williamson et al. (2015) e b) a utilização
das matrizes de comparação paritária presentes no processo AHP proposto por
Saaty (1990), em detrimento da definição de pesos arbitrária e pré calculada definida
por Masi et al. (2012).
Esta seção mostra como são destacadas as abordagens e plataformas
utilizadas no método, justificando, onde necessário, as decisões tomadas. Mostra a
adaptação da maneira como as funcionalidades do dispositivo móvel e os requisitos
do aplicativo são avaliados, dando-se destaque aos requisitos e funcionalidades com
maior importância dentro do contexto de aplicativos móveis corporativos do tipo MOperation e M-Transaction segundo constatado em Unhelkar e Murugesan (2010).
Em seguida, mostra como o modelo de análise revisto deve ser aplicado ao método
original, formando o método proposto. A Figura 8 detalha as etapas realizadas na
definição do método proposto.
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Figura 8 – Etapas de definição do método proposto
3.4 Adequação das
Plataformas de
Desenvolvimento

3.5 Adequação das
Abordagens de
Desenvolvimento

3.6 Adaptação da
Dimensão Foco do
Método

3.7 Supressão das
Tecnologias de
Desenvolvimento

3.8 Adequação das
Diretivas de Seleção
da Abordagem de
Desenvolvimento

3.9 Adequação da
Priorização das
Diretivas de Seleção

3.10 Adequação de
Pesos e Notas das
Abordagens

3.11 Manutenção da Forma de
Cálculo de Pesos e Notas Finais

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2 Funcionamento do método original
Para facilitar o entendimento da adequação proposta, o método original é
detalhado nesta seção de forma simplificada.
Masi et al. (2012) apresentam seu método utilizando a analogia de matrizes
multidimensionais dispostas em um espaço para representar as relações entre os
componentes do modelo e o aplicativo a ser desenvolvido. Segundo os autores, esta
analogia dificulta a criação de modelos matemáticos que auxiliem o entendimento do
método e, sendo assim, não será considerada neste trabalho.
A aplicação do método consiste em listar as necessidades relevantes do
aplicativo a se desenvolver e, em seguida, o próprio profissional, de forma arbitrária,
definir a quantidade de pontos que julgar necessária na priorização dessas
necessidades. A quantidade de pontos atribuída é a nota que essa necessidade
recebe na aplicação do método.
Essa priorização manual é realizada distribuindo-se 25% dos pontos de forma
homogênea a todos os requisitos e o restante dos pontos de forma proporcional ao
valor originalmente definido. A Tabela 10 ilustra um exemplo de definição de pontos
de um aplicativo hipotético onde o total de pontos a se distribuir entre as seis
necessidades relevantes é de 750.
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Tabela 10 – Priorização manual
Categoria
1
Disponível para Android e iOS
2
Acesso à mídia e câmera
3
Acesso aos arquivos locais
4
Acesso à lista de contatos
5
Notificações
6
Alto rendimento
Total
Fonte: Elaborado pelo autor

Normalização
25
25
25
25
25
25
150

Prioridade
150
100
20
75
40
180
600

Total
175
125
45
100
65
205
750

Para simplificar e facilitar o entendimento e aplicação do modelo, Masi et al.
(2012) propõem uma tabela composta por dois quadrantes, Q1 e Q2, que
representam os pesos a serem atribuídos às notas definidas no passo anterior. A
abscissa

comum entre

esses quadrantes

corresponde às

tecnologias de

desenvolvimento a serem analisadas. No primeiro quadrante – Q1, o eixo das
ordenadas representa as necessidades ou diretivas de requisitos do aplicativo,
enquanto o eixo das ordenadas do segundo quadrante – Q2 representa as
funcionalidades do dispositivo necessárias ao funcionamento do aplicativo a ser
desenvolvido. A forma como cada tecnologia de desenvolvimento distribuída no eixo
das abscissas adequa-se ou não a um dos elementos distribuídos no eixo das
ordenadas é representada por um dos símbolos É, y, R, x, onde x representa
“Não suportado”, y representa “Insuficiente” ou “Não tão bem suportado”, É
representa “Suficientemente” ou “Suportado” e R representa “Excelentemente” ou
“Muito bem suportado”. Quando há diferença no modo como as plataformas de
desenvolvimento suportam uma funcionalidade do dispositivo, mais de um símbolo é
utilizado para representar essa diferença no Quadrante Q2. A dimensão referente às
abordagens de desenvolvimento é representada no Quadrante Q1 – Necessidades –
pela cor da coluna à qual a tecnologia de desenvolvimento está associada. A Tabela
11 representa um protótipo do modelo original com valores abstratos e a Tabela 12
ilustra a escala de pesos utilizada.
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Tabela 11 – Protótipo dos quadrantes de referência do modelo de Masi et al. (2012)

Q1 - Necessidades

Web

Nativo

Diretiva N

R

y

É

É

R

y

É

x

Diretiva 5

É

É

R

R

É

R

y

É

Diretiva 4

R

x

y

R

x

É

É

R

Diretiva 3

R

R

R

x

x

É

É

É

Diretiva 2

R

R

É

x

R

R

x

É

Diretiva 1

R

x

É

R

R

É

É

R

Tec. 1

Tec. 2

Tec. 3

Tec. 4

Tec. 5

Tec. 6

Tec. 7

Tec. N

Func. 1

É

yR

xy

yR

Éy

yR

Éy

y

Func. 2

R

yR

R

yR

xR

R

xy

É

Func. 3

É

R

R

xR

ÉR

yR

Éy

É

Func. 4

x

x

É

É

ÉR

R

xy

x

Func. 5

R

R

y

x

ÉR

É

y

É

Func. N

y

R

R

y

ÉR

R

y

x

Tecnologias

Q2- Funcionalidades

Híbrido

Fonte: Masi et al. (2012)
Tabela 12 – Pesos a serem atribuídos às notas de uma necessidade do aplicativo
Peso Atribuído quando
Símbolo
2

Tecnologia suporta excelentemente a necessidade do aplicativo.

R

1

Tecnologia suporta suficientemente a necessidade do aplicativo

É

0,5

Tecnologia suporta com restrições a necessidade do aplicativo

y

-1
Tecnologia não suporta a necessidade do aplicativo
Fonte: Masi et al. (2012)

x

A aplicação do método neste ponto resume-se a cruzar as necessidades
listadas na Tabela 10 com o grupo de requisitos correspondente na Tabela 11. Um
protótipo da matriz resultante deste cruzamento pode ser observado na Tabela 13:
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Tabela 13 – Matriz de análise das Tecnologias de Desenvolvimento – TD
Nota
Quad. TD-1
TD-N
1. Disponível para Android e iOS.

175

Q1

y 0,5 x 175

R 2 x 175

2. Acesso à mídia e câmera

125

Q2

R 2 x 125

x -1 x 125

3. Acesso aos arquivos locais

45

Q2

R 2 x 45

x -1 x 45

4. Acesso à lista de contatos

100

Q2

R 2 x 100

x -1 x 100

5. Notificações

65

Q2

R 2 x 65

É 1 x 65

6. Alto rendimento

205

Q1

R 2 x 205

x -1 x 205

Total

1167,5

-60

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado da aplicação do método indica que o desenvolvimento utilizando
a tecnologia TD-1 pode ser preferido, uma vez que a soma de pontos dessa
tecnologia é maior que as demais. Os pesos representados pelos símbolos são
provenientes dos quadrantes de pesos pré calculados conforme a Figura 7.
3.3 Limitações do método original
Conforme detalhado na seção anterior, o método proposto por Masi et al.
(2012) apresenta algumas limitações que são destacadas pelos seus autores. Duas
delas são tratadas no presente estudo e referem-se i) ao processo manual e
subjetivo de obtenção de notas e ii) à definição dos pesos atribuídos às notas. Estes
passos não possuem fundamentação matemática ou processual, ou seja, são feitos
de forma livre e arbitrária, gerando resultados que podem ser questionados.
O presente trabalho sugere a aplicação do processo AHP como forma de
suprir as limitações citadas, dando maior robustez e segurança aos resultados
obtidos após a análise das necessidades do aplicativo e as opções de abordagens
de desenvolvimento disponíveis.
3.4 Adequação das Plataformas de Desenvolvimento
O ponto fundamental na seleção da abordagem a se utilizar no
desenvolvimento de um aplicativo móvel consiste na definição da plataforma ou
grupo de plataformas às quais este aplicativo deve atender. A necessidade de se
atender mais de uma plataforma pode, em um primeiro momento, trazer a falsa
impressão que a utilização de uma abordagem multiplataforma de desenvolvimento
seria o mais indicado (Heitkötter, Hanschke, & Majchrzak, 2012). No entanto, as
técnicas de desenvolvimento multiplataforma não são capazes de atender a

55

totalidade dos requisitos de um aplicativo em uma série de pontos como, por
exemplo, quando deve-se manter a fidelidade da interface gráfica nativa e quando
há utilização intensa de recursos nativos (Harrison, Flood, & Duce, 2013). Nestes
casos, são necessários subcomponentes nativos de apoio e o esforço para se criar
esses subcomponentes pode ser tão grande quanto o esforço de se fazer o
aplicativo utilizando-se a abordagem nativa pura para cada uma das plataformas
alvo.
Conforme a quota de mercado de sistemas operacionais, a plataforma
Android tem se tornado praticamente hegemônica em relação aos demais
concorrentes. Em contrapartida, a plataforma Windows Phone, somada à categoria
“Outras Plataformas”, atingiu apenas 0,2% das entregas no primeiro trimestre de
2017. A irrelevância destas outras plataformas justifica a remoção desta categoria de
plataformas do modelo de análise.
As categorias de plataformas de desenvolvimento (PD) são simplificadas e
denominadas conforme a Tabela 15.
Tabela 14 – Plataformas de Desenvolvimento – PD
Cód.
Plataforma

Estado

PD1

Android

8

PD2

Apple iOS

8

PD3

Outras

ý

8Mantido ýDescartado
Fonte: Elaborado pelo autor

3.5 Adequação das Abordagens de Desenvolvimento
O segundo elemento a ser redefinido na definição do método é composto
pelas Abordagens de Desenvolvimento – AD. Masi et al. (2012) levam em
consideração apenas três abordagens – Desenvolvimento Web, Desenvolvimento
Híbrido e Desenvolvimento Nativo. Este trabalho assume que o desenvolvimento
híbrido não pode ser unificado e deve ser decomposto conforme a taxonomia
sugerida por Williamson et al. (2015) detalhada a seguir.
3.5.1 Mobile Web Responsivo
O desenvolvimento web para dispositivos móveis sofreu um avanço
significativo com a introdução do desenvolvimento web responsivo (KIM, 2013).
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Nesta abordagem, o desenvolvedor pode abstrair as preocupações com tamanhos
de tela e tipos de mídia – tela ou impressora – apoiando-se na camada de abstração
presente nos frameworks de desenvolvimento. Diferentemente do desenvolvimento
web original analisado por Masi et al. (2012), no desenvolvimento web responsivo o
desenvolvedor não precisa gerar uma versão específica para dispositivos móveis,
podendo atender, com um mesmo código fonte, as necessidades de um PC, de um
tablet e de um smartphone. Quando os requisitos do aplicativo não citam acesso às
funcionalidades nativas do dispositivo, como a exigência de utilização da câmera ou
da biometria do aparelho, e manipulam informações pouco relevantes à corporação,
como, por exemplo, dados publicados no web site institucional e que não façam
parte dos processos internos, esta abordagem torna-se uma opção natural
(Williamson, et al., 2015).
A troca da abordagem web convencional pelo desenvolvimento web
responsivo é um dos pontos onde o modelo de análise utilizado pelo método de
seleção foi adaptado.
3.5.2 Envelopamento de Site Mobile
Adaptação da abordagem híbrida de desenvolvimento de aplicativos móveis,
a abordagem de Envelopamento de Site Mobile consiste em utilizar um shell ou
aplicativo hospedeiro que foi desenvolvido utilizando-se a abordagem nativa e que
possui um único ponto de entrada contendo uma instância de um componente webbrowser. Este shell pode, por exemplo, interceptar as chamadas ao site mobile
responsivo ou convencional e aplicar regras de segurança, implementar funções de
cache e outras operações que o browser nativo não teria permissão de executar.
Esta abordagem é popularmente conhecida como WebView e os aplicativos B2C
desenvolvidos nessa abordagem costumam apresentar uma forte rejeição quando
disponibilizados nas lojas de aplicativos públicas devido à baixa qualidade e pouco
valor agregado em relação a um site mobile, o qual poderia suprir, sem a
necessidade de instalação de um aplicativo, consumindo menos memória e espaço
de armazenamento do dispositivo, as funcionalidades entregues pela WebView
(Williamson, et al., 2015). Em contrapartida, são aplicativos de baixo custo e que
podem ser desenvolvidos em pouco tempo devido à sua simplicidade.
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3.5.3 HTML5 Pré-empacotado
Trata-se da abordagem híbrida típica e consiste na produção de um shell
nativo que possui um componente web-browser principal que não navega para um
site mobile externo. A navegação se faz sobre um conjunto de arquivos HTML5,
CSS3 e JavaScript que são empacotados no binário do aplicativo móvel. O aplicativo
utiliza um padrão de projeto conhecido como SPA ou Single Page Application e
geralmente aproveita implementações de frameworks de mercado como Ionic e
AngularJs (Mikowski & Powell, 2013). Esta abordagem é mantida como encontrada
no modelo de análise e no método de Masi et al. (2012).
3.5.4 HTML5 com Componentes Nativos de Interface
Abordagem que estende a abordagem híbrida típica, tendo a vantagem de
implementar de forma nativa alguns elementos de interface gráfica (Williamson, et
al., 2015). Isto é possível graças ao avanço dos componentes do tipo web containers
disponíveis

nas

plataformas

nativas

e

ao

avanço

das

plataformas

de

desenvolvimento híbrido como o Apache Cordova. A inclusão desta abordagem
também incrementa a adaptação do modelo de análise original.
3.5.5 Nativo com insertos
Última adaptação às abordagens de desenvolvimento, a abordagem Nativa
com Insertos Web consiste, basicamente, no desenvolvimento do aplicativo móvel
conforme a abordagem nativa, mas com a utilização de insertos de componentes do
tipo web-browser nas situações onde não há lógica de negócio a se implementar.
Nestes insertos, por exemplo, pode ser incluído conteúdo web dinâmico proveniente
de acesso a sites externos. Este tipo de conteúdo é alterado frequentemente e,
desta forma, torna-se desnecessária a instalação de novas versões do aplicativo
para que o novo conteúdo chegue ao usuário (Williamson, et al., 2015).
3.5.6 Nativo
A abordagem de desenvolvimento Nativo mantem-se conforme o original
proposto por Masi et al. (2012). É a abordagem que utiliza somente os recursos
fornecidos pela plataforma de desenvolvimento disponibilizada pelos fabricantes ou
mantenedores da plataforma. Este estudo não considera a utilização de produtos
comerciais

de

aceleração

de

desenvolvimento

que

geram

aplicativos
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automaticamente como sendo uma abordagem de desenvolvimento nativo e tratará
essa questão na Seção 5, na discussão sobre trabalhos futuros.
3.5.7 Resumo das abordagens de desenvolvimento
Após a decomposição das abordagens híbridas, temos uma lista de
Abordagens de Desenvolvimento – AD conforme mostrado na Tabela 15.
Tabela 15 – Abordagens de Desenvolvimento – AD
Williamson et al. (2015)

Masi et al. (2012)

AD1

Mobile Web Responsivo

Web Convencional

AD2

Envelopamento de Site Mobile

Híbrido

AD3

HTML5 Pré-empacotado

Híbrido

AD4

HTML5 com componentes nativos de interface

Híbrido

AD5

Nativo com insertos

Híbrido/Nativo

AD6
Nativo
Fonte: Elaborado pelo autor

Nativo

3.6 Adaptação da dimensão foco do método
Conforme já citado, uma das adaptações a serem feitas no método é a troca
do elemento foco – Tecnologia de Desenvolvimento pela Abordagem de
Desenvolvimento. Masi et al. (2012) citam que seu espaço de cinco dimensões pode
ser facilmente adaptado para atender novas abordagens e novas tecnologias. Este
estudo utiliza um espaço de quatro dimensões que, da mesma forma, pode ser
adaptado para novas abordagens, funcionalidades e diretivas de requisitos utilizados
pelas corporações ou até mesmo adaptado para outros contextos de utilização do
aplicativo.
3.7 Supressão das Tecnologias de Desenvolvimento
A dimensão Tecnologia de Desenvolvimento do método de Masi et al. (2012)
não será considerada pois representa um subtema das abordagens de
desenvolvimento. Tome-se como exemplo um dos grupos de tecnologias de
desenvolvimento referente às abordagens híbridas. Este grupo define três
tecnologias que, na realidade, são frameworks de desenvolvimento JavaScript, a
saber: jQuery Mobile, Sencha Touch e Dojo Mobile. A escolha do framework de
desenvolvimento, das ferramentas de aceleração de desenvolvimento nativo ou
frameworks JavaScript para desenvolvimento Web envolve questões como a
necessidade de treinamento específico da equipe de desenvolvimento e a compra
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de licenças de uso de bibliotecas, assuntos que não são o objeto deste trabalho e
podem ser um ponto de partida para trabalhos futuros nesse sentido, abordados na
Seção 5.6.
3.8 Adequação das Diretivas de Seleção da Abordagem de Desenvolvimento
O método proposto neste trabalho é guiado pelos requisitos do aplicativo
móvel que, por sua vez, são categorizados em duas classes distintas, detalhadas a
seguir:
3.8.1 Necessidades
Representam tanto os requisitos funcionais (RF) como os requisitos não
funcionais (RNF). Originalmente, apenas os requisitos não funcionais foram
considerados por Masi et al. (2012). Este estudo leva em consideração dois
requisitos funcionais comuns aos aplicativos do tipo M-Operation e M-Transaction,
conforme mencionado por Unhelkar e Murugesan (2010), desconsidera requisitos
não relevantes ao contexto corporativo e inclui outros requisitos não funcionais,
originalmente preteridos.
Os requisitos funcionais e não funcionais são analisados do ponto de vista da
produção de aplicativos móveis a serem utilizados por usuários de uma corporação.
As inclusões, adaptações e remoções destes requisitos desta dimensão do modelo
de análise são discutidas e justificadas abaixo.
3.8.1.1 Disponibilidade em lojas de aplicativos
Removido: A disponibilização de aplicativos corporativos em lojas públicas é
uma prática desaconselhada na plataforma Android, segundo Beimborn e Palitza
(2013), e proibida pela Apple na plataforma Apple iOS em conformidade com o
Apple Developer Enterprise Program. A conveniência da utilização desta prática não
justifica o risco de se ter um patrimônio da corporação exposto a indivíduos malintencionados que poderiam comprometer a segurança do aplicativo e da
corporação como um todo (Eslahi, Naseri, Hashim, Tahir, & Saad, 2014). Por este
motivo, este requisito será adaptado para a disponibilidade em lojas privadas.
3.8.1.2 Disponível em lojas privadas
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Incluído: Segundo Beimborn e Palitza (2013), um aplicativo móvel corporativo
deve poder ser instalado e desinstalado de forma centralizada, controlada,
transparente e não intrusiva aos funcionários autorizados. Esta operação pode ser
facilmente executada quando a corporação utiliza uma ferramenta de MDM – Mobile
Device Management – que pode ser operada até mesmo por empresas terceirizadas
contratadas somente para este fim. Esta modalidade de contratação faz parte de um
serviço mais abrangente conhecido por MDM/TEM – Mobile Device and Telecom
Expense Management (Beimborn & Palitza, 2013).
3.8.1.3 Instrumentalização
Incluído: Segundo Brockman et al. (2014), as ferramentas de MDM e TEM
possuem protocolos específicos para poder operar sobre os dispositivos e
aplicativos corporativos. Um aplicativo gerenciável por MDM precisa implementar
estes protocolos de instrumentalização atendendo, ao mesmo tempo, as definições
da API definida pelo fabricante da plataforma e as definições da API definida pelo
fornecedor da plataforma de MDM, os quais habilitarão a operação e obtenção de
dados sobre os aplicativos corporativos de forma remota e centralizada.
Dependendo da abordagem de desenvolvimento escolhida, a implementação das
API’s de instrumentalização será facilitada ou não.
3.8.1.4 EHT
Incluído: Aplicativos corporativos manipulam dados sensíveis pertencentes à
corporação que não podem ser expostos a agentes externos (Engebretson, 2013). O
Ethical Hacking Test consiste em testar o aplicativo, dentro de um ambiente
controlado, utilizando-se ferramentas e aplicações criadas por especialistas, até
mesmo, com o apoio de hackers e crackers. Caso o aplicativo apresente alguma
vulnerabilidade ele é então reprovado no EHT e submetido novamente ao processo
de desenvolvimento para correção de bugs e mitigação de vulnerabilidades (Palmer,
2001). Este processo é contínuo e cíclico, uma vez que vulnerabilidades e técnicas
de ataque são detectadas e divulgadas constantemente.
3.8.1.5 Lógica de negócios complexa
Adaptado: Originalmente, o modelo de Masi et al. (2012) considera que um
aplicativo deve conter ou suportar uma lógica de negócios simplificada. Este estudo
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adapta essa diretriz para uma lógica de negócios complexa que é a realidade dos
aplicativos móveis corporativos M-Operation e M-Transaction

(Unhelkar &

Murugesan, 2010). A abordagem de desenvolvimento escolhida deve ter recursos
que facilitem a implementação de regras complexas.
3.8.1.6 Acesso à rede corporativa
Incluído: O acesso à rede corporativa pelo aplicativo pode ser realizado de
várias maneiras. A empresa pode optar por soluções standalone de VPN (Virtual
Private Network) ou ainda por VPN embarcada no momento do registro do
dispositivo móvel na ferramenta de MDM (Beimborn & Palitza, 2013). O aplicativo
deve ser desenvolvido com este contexto em mente e a abordagem de
desenvolvimento pode influenciar nas decisões de arquitetura e desenho dos
componentes de acesso à rede criados.
3.8.1.7 Execução em sandbox
Incluído: Um sandbox é um ambiente de execução apartado criado pelo
sistema operacional móvel onde um aplicativo pode ser executado de forma isolada,
sem a possibilidade de ter acesso aos dados gerados por outros aplicativos também
executados em sandbox (HARRIS & PATTEN, 2014). Um dos passos do teste EHT
é justamente verificar se o aplicativo está sendo executado em um sandbox (Palmer,
2001). A abordagem de desenvolvimento escolhida deve permitir a execução do
aplicativo em sandbox de forma transparente.
3.8.1.8 Criptografia forte
Incluído: Outro requisito importante no momento do EHT. Métodos de
criptografia são desafiados constantemente através de ataques como os de força
bruta. Estes ataques são simplificados pelo aumento do poder de processamento do
hardware disponível a preços cada vez mais baixos (Palmer, 2001). A abordagem de
desenvolvimento deve permitir acesso às API’s de criptografia forte disponibilizadas
pelas plataformas de desenvolvimento.
3.8.1.9 Execução off-line
Incluído: A força de trabalho das corporações não está somente nos
escritórios. Como discutido em Miller et al. (2012) e Eslahi et al. (2014), boa parte
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desta força de trabalho está em campo, na zona rural e em comunidades remotas
com cobertura GPRS deficiente. Um aplicativo que depende de conectividade
durante toda sua execução enfrentará problemas nessas condições.
Para solucionar esse tipo de problema, surgiram mecanismos como os
bancos de dados de sincronismo automático embarcados que permitem que o
aplicativo opere no modo off-line/online de forma transparente ao desenvolvedor e
ao usuário (FERNANDO, LOKE, & RAHAYU, 2013). Mais uma vez, a abordagem de
desenvolvimento que melhor se adaptar a estes mecanismos levará vantagem ao
ser escolhida.
3.8.1.10 Autenticação
Incluído: A autenticação é o primeiro requisito funcional a ser incluído no
modelo adaptado. Como observado previamente em Miller et al. (2012) e Eslahi et
al. (2014), as operações e transações realizadas em um aplicativo do tipo MOperation e M-Transaction exigem que o usuário seja identificado. As plataformas
de desenvolvimento fornecem mecanismos de gerenciamento de contas que não
podem ser utilizados devido a problemas de privacidade corporativa, então faz-se
necessário utilizar outros mecanismos que consigam atender as exigências do EHT,
da instrumentalização e das regras de utilização de MDM.
3.8.1.11 Hierarquização e alçadas
O segundo requisito funcional, presente na quase totalidade dos aplicativos
do contexto deste estudo (Miller, Voas, & Hurlburt, 2012), é a necessidade de o
aplicativo ter um comportamento diferente dependendo das permissões que o
usuário possui. Este tipo de permissão segue a hierarquia da corporação e está
sujeito a níveis de monitoração que também variam conforme a hierarquia vigente. A
abordagem de desenvolvimento escolhida deve facilitar a implementação dessa
lógica de autorização dentro do aplicativo móvel.
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3.8.1.12 Resumo das Diretivas de Requisitos
As Diretivas de Requisitos – DR adaptadas são listadas abaixo na Tabela 16:
Tabela 16 – Diretivas de Requisitos – DR
Código
Diretiva

Estado

DR1

Acesso ao hardware nativo

8

DR2

Alto rendimento

8

DR3

Multiplataforma

8

DR4

Atualização simplificada

8

DR5

Baixo consumo de recursos

8

DR6

Codificação e prototipação rápidas

8

DR7

Complexidade de desenvolvimento

8

DR8

Look & Feel customizável

8

DR9

Look & Feel nativo

8

DR10

Baixo custo de desenvolvimento

8

DR11

Disponível em lojas de aplicativos

ý

DR12

Lógica de negócios simplificada

ý

DR13

Disponível em lojas privadas

þ

DR14

Lógica de negócios complexa

þ

DR15

EHT

þ

DR16

Instrumentalização

þ

DR17

Acesso à rede corporativa

þ

DR18

Execução em sandbox

þ

DR19

Criptografia forte

þ

DR20

Execução off-line

þ

DR21

Autenticação

þ

DR22

Hierarquização e alçadas

þ

8Mantido þAdaptado/Incluído ýDescartado
Fonte: Elaborado pelo autor

3.8.2 Funcionalidades do Dispositivo
As Funcionalidades do Dispositivo – FD necessárias para atender aos
requisitos do aplicativo móvel compõem a última dimensão do método proposto. As
funcionalidades não relevantes ao contexto corporativo em aplicativos M-Operation e
M-Transaction foram removidas do modelo de análise e novas funcionalidades foram
incluídas levando-se em consideração o panorama atual de funcionalidades comuns
a diversos fabricantes (GEISSE, JOHN, & KOTSTEIN, 2016).
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3.8.2.1 Lanterna
Removido: O estudo original cita a presença de lanterna no dispositivo móvel
como uma funcionalidade relevante para o momento tecnológico em que foi
publicado. Por se tratar de uma funcionalidade comum para o momento tecnológico
atual e não havendo citação desta funcionalidade na literatura de referência, ela será
removida deste estudo.
3.8.2.2 NFC
Incluído: A conexão entre dois equipamentos via NFC permite a realização de
transações seguras e tem se tornado um padrão entre alguns segmentos como o de
cartões para o transporte público no Brasil (KRANZ, MURMANN, & MICHAHELLES,
2013). A existência de mais de um padrão NFC traz uma complexidade adicional
para a tomada de decisão referente à abordagem de desenvolvimento. Algumas
abordagens não serão capazes de suportar todos os padrões NFC (ISO/IEC
18092/21481).
3.8.2.3 Biometria
Incluído: Em relação a segurança de um aplicativo corporativo a biometria é
uma funcionalidade essencial (Eslahi, Naseri, Hashim, Tahir, & Saad, 2014). Ela
possibilita a autenticação de um usuário com níveis mais elevados de segurança. A
exigência de sua utilização invalida a escolha de determinadas abordagens de
desenvolvimento.
3.8.2.4 OTG
Incluído: USB On-The-Go possibilita a conexão de uma série de dispositivos
como scanners, leitores e sensores em geral podendo transformar o smartphone,
por exemplo, em um PDV (Ponto de Venda) ou em uma máquina de aquisição de
pagamentos a um custo reduzido. A abordagem de desenvolvimento deve suportar a
manipulação desta funcionalidade para poder ser considerada.
3.8.2.5 Resumo das Funcionalidades do Dispositivo – FD
As Funcionalidades do Dispositivo – FD adaptadas e atualizadas são
agrupadas na Tabela 17 abaixo:
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Tabela 17 – Funcionalidades do Dispositivo – FD
Código Funcionalidade

Estado

FD1

Acelerômetro

8

FD2

Bússola

8

FD3

Orientação (Prumo)

8

FD4

Contatos

8

FD5

Arquivos

8

FD6

Geolocalização

8

FD7

Mídia

8

FD8

Rede

8

FD9

Push

8

FD10

Armazenamento local

8

FD11

Multitouch

8

FD12

SMS

8

FD13

Bluetooth

8

FD14

Captura de vídeo

8

FD15

Lanterna

ý

FD16

NFC

þ

FD17

Biometria

þ

FD18

OTG

þ

FD19
Notificações
8Mantido þAdaptado ýDescartado
Fonte: Elaborado pelo autor

þ

3.9 Adequação da Priorização das Diretivas de Seleção
O método proposto utiliza o processo AHP na priorização dos critérios de
seleção da abordagem de desenvolvimento a se escolher. Faz isso com o intuito de
dar maior robustez ao resultado obtido com a aplicação do método, uma vez que o
método original indica como limitação a obtenção dos valores de notas e pesos.
Para isso, os passos exigidos pelo processo AHP na comparação relativa de
critérios de seleção são utilizados. Enquanto no método de Masi et al. (2012) as
necessidades do aplicativo são priorizadas utilizando-se uma distribuição de pesos
arbitrária, o método proposto prioriza essas necessidades utilizando a priorização de
critérios globais do AHP, ou seja, cada necessidade dada como relevante é
considerada como um critério global que é comparado e priorizado em relação aos
outros critérios utilizando-se a matriz de comparações paritárias.
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3.10 Adequação de Pesos e Notas das Abordagens de Desenvolvimento
O cruzamento dos pesos das necessidades do aplicativo com as
características de cada uma das abordagens em Masi et al. (2012) é feito com a
utilização dos quadrantes de referência, onde cada grupo de necessidades possui
um peso pré calculado variando entre -1 e 2 dependendo de como a abordagem
atende a um determinado requisito ou não. O método aqui proposto, no entanto,
utiliza a priorização de critérios locais do AHP para buscar o quanto cada
abordagem atende a determinado requisito quando comparada às demais. Faz isso
também utilizando uma matriz de comparação paritária em cada uma das
necessidades.
3.11 Obtenção da Abordagem de Desenvolvimento mais vantajosa
O cálculo final para a obtenção da quantidade de pontos de cada abordagem
foi mantido como no método de Masi et al. (2012). Neste ponto cruzam-se as
prioridades dadas a uma necessidade ou requisito do aplicativo com o peso que
cada abordagem possui ao implementar esse requisito.
3.12 Funcionamento do método proposto
Esta seção detalha como o método proposto deve ser utilizado. As diretivas
de seleção mostradas como exemplo são provenientes do estudo de caso fornecido
por Masi et al. (2012), aqui considerado como um aplicativo corporativo que é
detalhado no Apêndice B.
3.12.1 Definição do Objetivo
O objetivo da utilização do método é escolher uma abordagem que traga
maior satisfação aos envolvidos na produção e utilização do aplicativo móvel, ou
seja, tanto dos desenvolvedores, gerentes de projeto e arquitetos, quanto do usuário
final dentro de uma corporação. O objetivo é chamado aqui de Satisfação com o
Aplicativo.
3.12.2 Definição dos critérios
As necessidades do aplicativo, como descritas na Seção 3.8, são utilizadas
como critérios de seleção a serem julgados e priorizados utilizando-se o método
proposto.
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3.12.3 Definição das opções de solução
As opções de solução são as Abordagens de Desenvolvimento – AD
conforme definidas por Williamson et al. (2015) e detalhadas na Seção 3.5.
3.12.4 Desenho da hierarquia analítica
Além das técnicas de priorização de critérios, o processo AHP dispõe do
desenho da hierarquia analítica que pode ser utilizado para se obter um panorama
do problema a ser solucionado. O desenho da hierarquia analítica não é obrigatório
para a execução do método proposto, mas funciona como um artefato de apoio para
a fase de priorização de critérios.
O primeiro nível desta hierarquia deve ser o objetivo a se atingir, que no caso
deste método é a Satisfação com o Aplicativo. No segundo nível da hierarquia são
incluídas as necessidades do aplicativo – DR ou funcionalidade do dispositivo – FD
a serem priorizadas, e no terceiro nível da hierarquia encontram-se as Abordagens
de Desenvolvimento – AD como opções de escolha.
Levando-se em consideração um aplicativo móvel típico temos a seguinte
hierarquia ilustrada na Figura 9, cujos critérios de seleção foram agrupados de forma
genérica para facilitar o entendimento.
Figura 9 – Hierarquia analítica

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.12.5 Julgamento das prioridades globais
Supondo-se que um profissional deva escolher a melhor abordagem de
desenvolvimento a ser utilizada na produção de um aplicativo, um passo importante
a se executar é definir o esforço necessário para atender os requisitos que sejam
considerados significativos. Este esforço, em pontos, é obtido no método de Masi et
al. (2012) de forma empírica, utilizando-se os métodos com os quais o profissional
esteja mais familiarizado, como Complexity Points ou Story Points (Coelho & Basu,
2012). Esta forma de obtenção da nota será adaptada no presente estudo pela
utilização da matriz de comparação paritária, sugerida por Saaty (1990). Desta
forma, as relações e contribuições entre os requisitos são levadas em consideração
e a arbitrariedade do método original nesta fase é evitada.
O próximo passo do método consiste em distribuir os requisitos em uma
matriz de decisão para calcular o Valor Próprio Principal e obter as prioridades de
cada requisito. Isto se faz dispondo os critérios em pares para que todos os
elementos possam ser comparados entre si. Em seguida é feita a seguinte pergunta,
levando-se em consideração cada um dos pares: Entre os critérios dispostos nas
colunas A e B qual seria o mais importante? E em qual grau – de 1 até 9 – o
elemento escolhido é mais importante que o outro? Feito isso, estes valores são
distribuídos em outra matriz de forma recíproca, ou seja, se o Critério 1 é mais
importante que o Critério 2 com um valor V o Critério 2 é menos importante que o
Critério 1 com valor 1/V. A Tabela 18 e a Figura 10 mostram estes passos utilizandose os requisitos presentes no aplicativo de exemplo.
Tabela 18 – Matriz de comparação paritária – Parte 1
Critério A

Critério B

Biometria

Acessar Rede Corporativa

A

1

Biometria

Push

A

7

Biometria

Multiplataforma

A

5

Acessar Rede Corporativa

Push

A

5

Acessar Rede Corporativa

Multiplataforma

A

5

Push

Multiplataforma

B

3

Fonte: Elaborado pelo autor

Mais importante

Escala 1-9
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Figura 10 – Matrizes de comparação paritária – Parte 2

Fonte: Elaborado pelo autor

Para evitar que os valores sejam atribuídos de forma arbitrária, o processo
AHP possibilita o cálculo normalizado do vetor prioridade e a obtenção de um
coeficiente de consistência dado pelo seguinte cálculo: CR = [(λ

max

– n) / (n – 1)] /

RI, onde CR é o Coeficiente de Consistência, RI é o Índice Randômico, n é o
número de itens sendo comparados e λ max é o autovalor máximo que um julgamento
pode receber.
3.12.6 Julgamento das prioridades locais
Em seguida, cada requisito categorizado tem sua prioridade local calculada
em relação à Abordagem de Desenvolvimento – AD. Este cálculo ocorre exatamente
como acontece na priorização global, no entanto a pergunta que se faz na
priorização tem um ponto de vista diferente. Neste momento, a pergunta que se faz
é: Entre as Abordagens de Desenvolvimento presentes nas colunas A e B, qual seria
a mais adequada para atender à necessidade destacada do aplicativo em questão?
E em qual grau – de 1 até 9 – a opção escolhida é mais adequada que a outra?
Para facilitar a documentação deste trabalho, simplificando o registro das
etapas do funcionamento do método, a Figura 11 e as Tabelas 19 a 22 ilustram os
resultados

desta

priorização

Desenvolvimento genéricas.

considerando

apenas

três

Abordagens

de
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Figura 11 – Matrizes de comparação paritária de critérios locais

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 19 – Matrizes de comparação paritária de critérios locais - Biometria

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 20 – Matrizes de comparação paritária de critérios locais – Acessar Rede
Corporativa

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 21 – Matrizes de comparação paritária de critérios locais – Push

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 22 – Matrizes de comparação paritária de critérios locais – Multiplataforma

Fonte: Elaborado pelo autor

3.12.7 Cálculo da prioridade composta
Uma vez obtidas as prioridades globais para as necessidades relevantes do
aplicativo e calculadas as prioridades locais que estas necessidades representam é
possível aplicar esses valores na matriz de priorização composta do método.
O primeiro passo é distribuir em uma matriz todos os valores obtidos
previamente na priorização global e local de forma que se possa multiplicar os
valores das priorizações globais pelos valores das priorizações locais. As Figuras 12
e 13 e a Tabela 23 ilustram como esta distribuição é feita enquanto a Tabela 24
mostra os valores finais do produto Prioridade Global x Prioridade Local.
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Figura 12 – Pivotagem das prioridades globais

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 13 – Transporte das prioridades locais

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 23 – Matriz auxiliar de priorização composta – Prioridades Globais e Locais

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 24 – Matriz de priorização composta – Prioridades Globais e Locais

Fonte: Elaborado pelo autor

O último cálculo necessário é a soma dos produtos que cada abordagem de
desenvolvimento recebeu ao ser cruzada com a necessidade do aplicativo. A Tabela
25, na coluna Vetor Prioridade, mostra o resultado deste cálculo.
Tabela 25 – Matriz de priorização composta – Prioridades Globais e Locais

Fonte: Elaborado pelo autor

3.12.8 Seleção da maior prioridade encontrada
A abordagem que obtiver a maior prioridade composta será a primeira opção
a qual o profissional poderá recorrer ao desenvolver o aplicativo móvel corporativo
analisado. Para o caso exemplo analisado, o resultado da aplicação do método
indica que o desenvolvimento utilizando a abordagem Nativo pode ser preferido,
uma vez que a somatória das prioridades dessa abordagem é maior que as demais,
conforme mostrado na Tabela 26.
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Tabela 26 – Matriz de cálculo de prioridades consolidada

Fonte: Elaborado pelo autor

3.13 Conclusão
Vale lembrar que este método não busca indicar a abordagem definitiva a se
utilizar no desenvolvimento do projeto, mas servir como referencial comparativo para
o profissional responsável pela decisão. Tome-se como exemplo a exigência de um
prazo de entrega mais agressivo e a falta de mão-de-obra especializada para
produção do aplicativo nas plataformas exigidas. Isto faria com que os requisitos
relativos a prazos passassem a ter maior relevância ao serem priorizados de forma
diferente, aumentando a quantidade de pontos das abordagens que possibilitam o
reaproveitamento de código, destacando-as como opções possíveis. Além disso, a
aplicação do processo AHP permite que mais de um participante construa uma
matriz de comparação com seus próprios julgamentos. Aplicar o processo com um
número grande de participantes faz com que o fator subjetivo dos julgamentos seja
minimizado, melhorando ainda mais a consistência dos resultados (Saaty, 1990).
Como demonstrado, a adaptação do método de seleção de abordagens de
desenvolvimento de aplicativos móveis ocorre a) ao utilizar-se o ambiente
corporativo como contexto dos aplicativos a serem analisados pelo método proposto,
destacando fatores importantes e deixando de lado elementos pouco relevantes ao
contexto citado, b) trocando o elemento alvo do método, de Tecnologia de
Desenvolvimento para Abordagem de Desenvolvimento e c) sugerindo um processo
mais robusto para obtenção de notas e pesos utilizados no funcionamento do
método.
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A Figura 14 ilustra as etapas que o método segue ao ser aplicado após
adaptados e estabelecidos seus elementos.
Figura 14 – Resumo do processo aplicado à seleção de abordagens de desenvolvimento

Fonte: Elaborado pelo autor

Masi et al. calibram o método proposto utilizando uma base de aplicativos
existentes produzidos pela IBM Itália. Para validar o método proposto, o presente
trabalho utiliza este método em dois aplicativos reais que foram desenvolvidos pela
IBM Brasil e pela Navita Tecnologia. O detalhamento destes passos é mostrado na
Seção 4 – Aplicação e Validação do Método.
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4 APLICAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MÉTODO
4.1 Introdução
O método proposto foi utilizado em dois aplicativos móveis corporativos reais
já concluídos, cujos requisitos e problemas de desenho, construção e implantação
eram conhecidos. O método foi executado por um conjunto de profissionais com
experiência em desenvolvimento de aplicativos móveis, variando entre cinco e onze
anos, que depois participaram de uma pesquisa qualitativa em relação à utilidade do
método proposto. Este capítulo detalha as ferramentas utilizadas na condução da
pesquisa, os aplicativos escolhidos como referência, a utilização e execução do
método a partir dos requisitos dos aplicativos, o resultado da aplicação do método e
o resultado da pesquisa qualitativa. Destaca, também, alguns pontos de vista
relevantes dos profissionais consultados em relação ao resultado da utilização do
método.
4.2 Condução
Participaram da execução do método, de forma voluntária, cinco profissionais
com experiência variando entre cinco e onze anos em tomada de decisão na fase
inicial de projetos de mobilidade. Os profissionais atuam como arquitetos de
sistemas de mobilidade, gerentes de desenvolvimento de aplicativos móveis e
desenvolvedores de aplicativos móveis sêniores em grandes empresas de TI, da
área financeira e de consultoria. Todos os profissionais envolvidos também possuem
larga experiência em aplicativos móveis corporativos.
4.2.1 Protocolo de aplicação do método
As fases iniciais do método, como a definição dos requisitos relevantes a
serem priorizados, foram assumidas de forma que todos os participantes pudessem
analisar o mesmo conjunto de requisitos de cada um dos aplicativos estudados. Em
seguida, foi preenchida uma planilha de cálculo AHP com estes requisitos fazendo o
papel dos critérios globais e com as seis abordagens de desenvolvimento presentes
em Williamson (2015) fazendo o papel das opções de solução analisadas na fase de
critérios locais. A planilha de cálculo consolidava os resultados dos cinco
participantes de forma a mostrar, conforme os resultados eram entregues, a solução
encontrada pela aplicação do método. Desta forma, ao grupo de profissionais
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restava apenas fazer as comparações e valorações exigidas pelo método, tomandose como referencia o enunciado (Detalhado nas seções 4.3.1 e 4.3.2) que continha
detalhes sobre cada um dos aplicativos, destacando seus principais requisitos e
necessidades.
4.2.1.1 Cálculo das Prioridades Globais
Em relação às prioridades globais, foi solicitado aos profissionais que
respondessem à seguinte questão em cada um dos itens de comparação paritária:
“A funcionalidade do aplicativo constante na coluna A é mais importante que a
funcionalidade constante na coluna B? Em qual nível, de 1 até 9, a opção escolhida
é mais importante que a outra? “. Os pesos dados às priorizações seguiram a escala
fundamental do AHP já apresentada na Seção 2.9.2 deste trabalho. As Figuras 16,
17 e 18 mostram detalhes do formulário de cálculo AHP para prioridades globais de
um dos aplicativos utilizados antes do preenchimento pelos profissionais, no
momento do preenchimento e, finalmente, com o preenchimento da priorização
atendendo ao coeficiente de consistência máximo, respectivamente. Este formulário
é a representação prática da elicitação de julgamentos mostrada nas seções 2.9.3 e
3.12.5 deste trabalho que mostram como é realizado o cálculo de prioridades
utilizando-se a matriz de comparações paritárias definida por Saaty (1990).
Figura 15 – Formulário inicial de Prioridades Globais

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 16 destaca os itens B1, B4 e A3 com valores inconsistentes em
relação aos outros valores atribuídos. O cálculo de CR – Coeficiente de Consistência
– evita que o participante atribua valores de forma arbitrária, comprometendo o
resultado da aplicação do método ao gerar valores que fogem da realidade.
Figura 16 – Formulário de Prioridades Globais com inconsistências marcadas em vermelho

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 17 demonstra uma das distribuições de valores feitas pelos
participantes que representa uma priorização válida com um coeficiente de
consistência de 9%. Conforme já citado na Seção 3.12.5, o coeficiente de
consistência, como estabelecido por Saaty (1990), deve mantem-se com um valor
menor ou igual a 10%. Isto garante que os valores atribuídos a cada um dos itens
analisados sejam consistentes entre si.
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Figura 17 – Formulário atendendo aos cálculos de relação de consistência exigidos

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.1.2 Cálculo das prioridades locais
Em relação às prioridades locais, também foi solicitado aos profissionais que
respondessem a uma questão em cada um dos itens de comparação de prioridades
locais: “Em relação à necessidade do aplicativo constante no campo B11 do
Sumário, a abordagem de desenvolvimento constante na coluna A é mais adequada
que a abordagem constante na coluna B? Em qual nível, de 1 até 9, a opção
escolhida é mais adequada que a outra? “. As Figuras 19, 20 e 21 mostram detalhes
do formulário de cálculo AHP para prioridades locais de um dos aplicativos utilizados
antes do preenchimento pelos profissionais, no momento do preenchimento e,
finalmente, com o preenchimento da priorização atendendo ao coeficiente de
consistência máximo, respectivamente. Da mesma forma que foi mostrado na fase
de cálculo de prioridades globais, as prioridades locais também foram constrangidas
a manter-se com um coeficiente de consistência inferior a 10% e não foram aceitas
respostas dos participantes sem que este fator estivesse dentro do valor máximo
estabelecido.

80

Figura 18 – Formulário inicial de Prioridades Locais

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 19 – Formulário de Prioridades Locais com inconsistências marcadas em vermelho

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 20 – Formulário atendendo aos cálculos de relação de consistência exigidos

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3 Aplicativos corporativos utilizados no estudo
Os dois aplicativos utilizados no estudo foram selecionados de um conjunto
mais extenso que estava à disposição, devido a dois fatores principais: a) A
existência de informações sobre a tomada de decisão na fase inicial do projeto e b)
O fato de ser um aplicativo que pudesse ser classificado como M-Operation ou MTransaction, ou seja, ser um aplicativo que facilitasse uma ou mais operações
corporativas.
4.3.1 Aplicativo A – Agente de Microcrédito
O aplicativo Agente de Microcrédito tinha como intenção diminuir a grande
quantidade de formulários em papel utilizados pelos agentes de microcrédito de um
grande banco do varejo que atua no mercado brasileiro. O agente de microcrédito é
o profissional responsável por acompanhar um empréstimo da modalidade
microcrédito em todo o ciclo de vida do contrato, o que faz com que ele lance no
sistema, nas dezenas de visitas feitas aos clientes, centenas de informações, muitas
vezes sem conectividade com a internet, deixando o aplicativo sem sincronismo com
o banco de dados central por até cinco dias. O agente de microcrédito atua
principalmente em áreas rurais e comunidades carentes onde o risco de sinistro com
dispositivos de mobilidade, tanto laptops quanto celulares e tablets, é alto. A
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utilização de um tablet era preferida à de um laptop devido ao menor custo e a maior
facilidade de rastreamento em caso de sinistro.
Aos profissionais que participaram da análise foi exibido o seguinte texto
sobre o aplicativo Agente de Microcrédito:
Enunciado: O aplicativo móvel deve facilitar a coleta de
informações pessoais e financeiras de microempreendedores
que desejam solicitar ou renovar empréstimos bancários na
modalidade de microcrédito. Esta modalidade de empréstimo
oferece juros muito abaixo do praticado no mercado sem que o
tomador apresente garantias formais, como bens ou renda
mensal comprovada. Estes dados devem ser enviados a um
sistema de retaguarda após aprovada a análise de crédito,
devendo permanecer armazenados no dispositivo móvel por
até cinco dias antes deste envio. O tomador de empréstimo é
abordado pelo agente de crédito, o qual necessita obter
diversas informações sobre o tomador. Estas informações vão
desde nome, endereço e telefone até dados sobre o fluxo de
caixa do empreendimento administrado pelo tomador. Além
dos dados do tomador, os dados de outras pessoas envolvidas
no empreendimento, como cônjuge e sócios também é
levantado. Isto faz com que o número de campos a serem
preenchidos em uma proposta de crédito varie entre 250 e 750.
O preenchimento de uma proposta pode ser feito em mais de
uma visita do agente de crédito ao microempreendedor. Os
locais das visitas comumente não possuem infraestrutura
urbana. Podem ser comunidades rurais afastadas ou urbanas
carentes (favelas) onde a cobertura celular é precária. O
agente de crédito deve inserir a sua senha de rede para
acessar o aplicativo pelo menos uma vez estando conectado à
rede corporativa utilizando VPN. Essa sessão pode ser salva
para utilização no modo off-line. A instalação e atualização do
aplicativo é feita via Mobile Device Management (MDM).
4.3.1.1 Resultados da aplicação do método
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Após a analise dos profissionais utilizando as ferramentas de cálculo
fornecidas e detalhadas na Seção 4.2.1, os resultados mostrados na Tabela 27
foram obtidos.
Tabela 27 – Resultado do cálculo de Prioridades Globais para o aplicativo Agente de
Microcrédito
Critério

Comentário
Aplicativo deve funcionar sem acesso à rede móvel ou rede
corporativa com sincronismo semanal dos dados.

Pesos

Rk

16,5%

3

1

Off-line

2

Interface como a
nativa

Interface simplificada que utilize ou simule componentes
padrão do sistema operacional.

5,3%

7

3

Login online/offline

Identificação do usuário utilizando login corporativo
podendo-se salvar a sessão para utilização no modo offline.

18,1%

2

4

Multiplataforma

Versão inicial será instalada em um grupo de 300 Apple
iPad 2 com possível suporte para tablets Android (Modelo a
ser definido).

3,5%

8

5

Criptografia

Dados armazenados temporariamente utilizando criptografia
forte.

29,5%

1

6

Acesso a
recursos nativos

Utilização de recursos como câmera e GPS para
preenchimento automático de partes do formulário de
cadastro.

11,8%

4

7

Multi-sessão /
Multi-usuário

Possibilidade de utilização do dispositivo por mais de um
usuário.

8,9%

5

8

Instrumentação
MDM

Histórico de modificação dos dados e de sessões abertas
no dispositivo de forma instrumentada possibilitando análise
pelas ferramentas de MDM de mercado.

6,4%

6

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado da aplicação do processo AHP para a análise das prioridades
globais do aplicativo indica que a necessidade de utilizar Criptografia Forte é o
requisito mais importante do aplicativo, seguido de Login Online/Off-line. Desta
forma estes requisitos tiveram um peso maior quando foram analisados em relação
à melhor abordagem para produzir um aplicativo que satisfaça esses requisitos. A
Tabela 28 mostra os valores das priorizações locais de forma consolidada.
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3,5%

Instrumentação
MDM

Multiplataforma

18,1%

Multi-sessão /
Multi-usuário

Login online/offline

5,3%

Acesso a
recursos nativos

Interface como a
nativa

16,5%

Criptografia

Off-line

Tabela 28 – Resultado do cálculo de Prioridades Locais para o aplicativo Agente de
Microcrédito

29,5%

11,8%

8,9%

6,4%

NA1

NA2

NA3

NA4

NA5

NA6

NA7

NA8

Mobile Web Responsivo

4,4%

4,3%

3,8%

29,2%

3,2%

3,4%

5,3%

4,7%

Envelopamento de Site
Mobile

7,8%

7,2%

7,2%

17,7%

6,1%

5,2%

13,3%

11,4%

HTML5 Pré-empacotado
HTML5 com
componentes nativos de
interface
Nativo com insertos

18,0%

8,5%

13,3%

23,1%

11,9%

11,9%

20,6%

15,0%

23,6%

12,5%

15,5%

20,5%

12,2%

11,3%

20,6%

15,4%

21,1%

31,8%

27,2%

4,8%

31,1%

26,7%

20,1%

26,0%

Nativo

25,1%

35,6%

33,1%

4,7%

35,5%

41,5%

20,1%

27,5%

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao consolidar os resultados parciais aplicando-se o processo AHP na sua
forma de medição relativa, onde as prioridades globais são relacionadas com as
prioridades locais, obteve-se o resultado demonstrado na Tabela 29.
Tabela 29 – Resultado da consolidação de prioridades do aplicativo Agente de Microcrédito
Mobile Web
Responsivo
Envelopamento de
Site Mobile
HTML5 Préempacotado
HTML5 com
componentes nativos
de interface
Nativo com insertos
Nativo

NA1

NA2

NA3

NA4

NA5

NA6

NA7

NA8

Resultado

0,7%

0,2%

0,7%

1,0%

0,9%

0,4%

0,5%

0,3%

4,8%

1,3%

0,4%

1,3%

0,6%

1,8%

0,6%

1,2%

0,7%

7,9%

3,0%

0,5%

2,4%

0,8%

3,5%

1,4%

1,8%

1,0%

14,3%

3,9%

0,7%

2,8%

0,7%

3,6%

1,3%

1,8%

1,0%

15,8%

3,5%
4,2%

1,7%
1,9%

4,9%
6,0%

0,2%
0,2%

9,2%
10,5%

3,2%
4,9%

1,8%
1,8%

1,7%
1,8%

26,0%
31,1%

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado da aplicação do método indica que a abordagem Nativo, sendo a
que obteve o maior valor de priorização segundo a análise realizada pelos
participantes, traria o menor risco e melhores resultados ao ser escolhida como
solução para o desenvolvimento do aplicativo. A comparação entre a solução
utilizada no projeto real e a obtida na simulação do método proposto é discutida na
conclusão presente na Seção 5 deste trabalho.
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4.3.2 Aplicativo B – Esteira de Aprovação de Compras
O aplicativo fez parte de um projeto de mobilização de processos internos de
uma grande distribuidora de derivados de petróleo brasileira. O objetivo principal do
aplicativo era dar mobilidade aos gestores que deveriam aprovar a compra de
passagens aéreas de seus funcionários sem a necessidade de estar utilizando um
computador. Por ser um aplicativo relativamente simples, sem apresentar nenhum
desafio ou dificuldade extra, os profissionais responsáveis pelas decisões de
desenvolvimento optaram em desenvolver um aplicativo 100% nativo. Esta decisão
mostrou-se equivocada, em um segundo momento, quando foi necessário expandir
o aplicativo para a segunda plataforma. Esta necessidade causou um aumento
significativo no custo do projeto, uma vez que foi necessário iniciar a construção sem
nenhum reaproveitamento de código em relação à primeira versão desenvolvida.
Aos profissionais que participaram da análise foi exibido o seguinte texto
sobre o aplicativo Esteira de Aprovação de Compras:
Enunciado: O aplicativo móvel deve facilitar as aprovações de
solicitações de compra de passagens aéreas para os
funcionários de uma distribuidora de produtos refinados de
petróleo que, originalmente, só podiam ser feitas em um
desktop com acesso ao ERP SAP. Os celulares que
executarão o aplicativo são de modelos e plataformas variadas
(iOS e Android principalmente), dependendo do cargo e
período em que o gestor recebeu o aparelho. O login no
aplicativo é feito por um webservice que recebe o usuário e
senha do SAP. O acesso à rede corporativa é feito utilizandose o apoio do MDM (Mobile Device Management). O aplicativo
possui quatro telas: Login, Listagem de solicitações a aprovar,
busca/listagem de solicitações já aprovadas/reprovadas e o
formulário de aprovação. Quando uma nova solicitação é
lançada no SAP, o aparelho do aprovador deve mostrar uma
notificação

enviada

via Push.

Após

cinco

minutos

de

inatividade e sempre que o celular tiver sua tela bloqueada, o
aplicativo deve fazer o log-off automático. O aplicativo não
deve permitir acesso aos dados em caso de falta de
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conectividade com a rede corporativa. Look and Feel do
aplicativo deve seguir o padrão da intranet da empresa. O
orçamento é reduzido e prazo de entrega do aplicativo é
agressivo.
4.3.2.1 Resultados da aplicação do método
Após a análise dos profissionais utilizando as ferramentas de cálculo
fornecidas e detalhadas na Seção 4.2.1, os resultados presentes na Tabela 30 foram
encontrados.
Tabela 30 – Resultado do cálculo de Prioridades Globais para o aplicativo Esteira de
Aprovação de Compras
Critério
Interface
1
customizada

Descrição
Interface deve ser semelhante a intranet. Se possível
aproveitando componentes já construídos

Peso

Rk

6,7%

6

2

Multiplataforma

Aproveitar as tecnologias existentes para diminuir o tempo
de desenvolvimento atendendo mais de uma plataforma

31,1%

1

3

Instrumentação
MDM

Histórico de modificação dos dados e de sessões abertas no
dispositivo de forma instrumentada possibilitando análise
pelas ferramentas de MDM de mercado.

8,7%

5

4

Push/Notification

Exibição de notificações a partir de recebimento de
mensagens Push

19,1%

3

5

Acesso a rede
corporativa e
recursos nativos

O aplicativo deve ter permissão de acesso a recursos
internos, principalmente os disponibilizados via MDM

23,7%

2

6

Sempre online

O aplicativo não possibilita o funcionamento off-line, devendo
o aparelho sempre estar com acesso a rede corporativa para
o seu funcionamento

10,8%

4

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado da aplicação do processo AHP para a análise das prioridades
globais do aplicativo indica que a necessidade de produzir um aplicativo
Multiplataforma é o requisito mais importante destacado, seguido de Acesso à rede
corporativa e recursos nativos. Desta forma estes requisitos tiveram um peso maior
quando foram analisados em relação à melhor abordagem para produzir um
aplicativo que satisfaça esses mesmos requisitos, assim como foi lembrado no
aplicativo Agente de Microcrédito. A Tabela 31 demonstra o resultado dos cálculos
de prioridade local para o aplicativo Esteira de Aprovação.
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Instrumentação
MDM

Push/Notificatio
n

Acesso a rede
corporativa e
recursos nativos

Sempre online

HTML5 com componentes nativos de
interface
Nativo com insertos
Nativo

Multiplataforma

Mobile Web Responsivo
Envelopamento de Site Mobile
HTML5 Pré-empacotado

Interface
customizada

Tabela 31 – Resultado do cálculo de Prioridades Locais para o aplicativo Esteira de
Aprovação de Compras

NA1
6,69%
9%
12%
30%

NA2
31,14%
18%
21%
23%

NA3
8,65%
7%
12%
23%

NA4
19,08%
6%
9%
31%

NA5
23,67%
4%
6%
13%

NA6
10,75%
10%
9%
26%

27%

24%

22%

18%

15%

19%

11%
11%

7%
7%

18%
18%

18%
18%

30%
32%

18%
18%

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao consolidar os resultados parciais aplicando-se o método na sua forma de
medição relativa, onde as prioridades globais são relacionadas com as prioridades
locais, obteve-se o resultado demonstrado na Tabela 32.
Tabela 32 – Resultado da consolidação de prioridades do aplicativo Esteira de Aprovação
de Compras
Mobile Web Responsivo
Envelopamento de Site Mobile
HTML5 Pré-empacotado
HTML5 com componentes nativos de
interface
Nativo com insertos
Nativo

NA1
0,6%
0,8%
2,0%

NA2
5,7%
6,5%
7,1%

NA3
0,6%
1,0%
2,0%

NA4
1,1%
1,7%
6,0%

NA5
1,0%
1,5%
3,0%

NA6
1,0%
1,0%
2,8%

Resultado
10,1%
12,5%
23,0%

1,8%

7,5%

1,9%

3,4%

3,5%

2,1%

20,1%

0,8%
0,7%

2,2%
2,2%

1,6%
1,5%

3,4%
3,4%

7,1%
7,6%

1,9%
1,9%

16,9%
17,4%

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado da aplicação do método indica que a abordagem HTML5 Préempacotado, sendo a que obteve o maior valor de priorização segundo a análise
realizada pelos participantes, traria o menor risco e melhores resultados ao ser
escolhida como solução para o desenvolvimento do aplicativo. A comparação entre
a solução utilizada no projeto real e a obtida na simulação do método proposto é
discutida na conclusão presente na Seção 5 deste trabalho.
4.4 Pesquisa qualitativa sobre a utilização do método
Após a utilização do método pelos profissionais participantes foi realizada
uma pesquisa de caráter qualitativo em relação à utilidade e validade do método
recém aplicado.
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4.4.1 Questionário de qualidade
Aos participantes foram feitos os seguintes questionamentos sobre o método
proposto imediatamente após a entrega de suas análises e priorizações. O objetivo
destas questões foi verificar, principalmente, se o método proposto apresentou
alguma falha não percebida durante sua construção que pudesse invalidar os
resultados obtidos, como, por exemplo, o não interesse em utilizá-lo como
ferramenta de apoio.
1) Você compreendeu o funcionamento do método proposto?
2) As etapas seguidas durante a utilização do método possuem um objetivo
claro?
3) Você teve dificuldade de entendimento em alguma etapa do método?
4) Você está de acordo com o resultado obtido pelo método? Justifique sua
resposta em caso positivo ou negativo.
5) Você consideraria o tempo necessário para a execução do método muito alto,
de forma que comprometeria a sua utilização?
4.4.2 Respostas ao questionário de qualidade
Para melhorar a organização, as fichas com as respostas ao questionário
encontram-se no Apêndice C e as conclusões obtidas a partir destas respostas
encontram-se na Seção 5 deste trabalho.
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5 CONCLUSÃO
5.1 Introdução
Esta seção apresenta a conclusão da pesquisa realizada, mostrando
primeiramente uma análise dos resultados obtidos e a contribuição que estes
resultados geram. Em seguida são discutidas as limitações encontradas e os
possíveis trabalhos futuros que possam melhorar e aprofundar o trabalho
apresentado.
5.2 Análise dos Resultados
5.2.1 Resultado da aplicação do método
O resultado da execução do método para o Aplicativo A – Agente de
Microcrédito – apontou a utilização da abordagem de desenvolvimento Nativo como
sendo a mais vantajosa com uma prioridade de intensidade 31,1%. Segundo as
definições do método, isto significa que a escolha desta abordagem seria a mais
vantajosa em relação a quaisquer outras. Da mesma forma, o resultado da execução
para o Aplicativo B – Esteira de Aprovação de Compras – apontou a utilização da
abordagem HTML5 Pré-empacotado como sendo a mais vantajosa a se utilizar.
Nas duas execuções percebeu-se uma aproximação dos resultados que
segue a similaridade entre as abordagens conforme ilustrado nas Tabelas 34 e 35.
Como exemplo desta similaridade, as prioridades calculadas para o Aplicativo A nas
abordagens HTML5 Pré-empacotado e HTML5 com componentes nativos de
interface que na prática representam a abordagem de desenvolvimento conhecida
no mercado como híbrido possuem apenas 1,4% de diferença entre si. Esta
pequena diferença entre estas abordagens era esperada e demonstra que o método
foi suficientemente preciso para detectar esta similaridade.
Tabela 33 – Similaridade de abordagens e prioridades do Aplicativo A

Similaridade
Web
Web
Híbrido
Híbrido
Nativo
Nativo

Abordagem
Mobile Web Responsivo
Envelopamento de Site Mobile
HTML5 Pré-empacotado
HTML5 com componentes nativos de interface
Nativo com insertos
Nativo

Fonte: Elaborado pelo autor

Prioridade
4,8%
7,9%
14,4%
15,8%
26,0%
31,1%
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Tabela 34 – Similaridade de abordagens e prioridades do Aplicativo B

Similaridade
Web
Web
Híbrido
Híbrido
Nativo
Nativo

Abordagem
Mobile Web Responsivo
Envelopamento de Site Mobile
HTML5 Pré-empacotado
HTML5 com componentes nativos de interface
Nativo com insertos
Nativo

Prioridade
10,1%
12,5%
23,0%
20,1%
16,9%
17,4%

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma particularidade que foi percebida na execução do método e que é digna
de nota foi o fato de que, em um primeiro momento, com todos os profissionais
recebendo um mesmo peso para a execução dos cálculos consolidados gerou-se
uma tendência de resultados favorável às abordagens híbridas. Este enviesamento
desapareceu após a aplicação de pesos menores para os profissionais com menos
experiência, situação também prevista no modelo de cálculo construído e no
processo AHP.
5.2.2 Pesquisa qualitativa
As questões da pesquisa qualitativa foram respondidas de forma bastante
homogênea pelos participantes, mostrando, de forma geral, uma boa aceitação e
entendimento do método. Um ponto de destaque em relação às respostas é a
necessidade de mais automação do processo de priorização de critérios locais,
etapa que exige uma maior atenção e esforço do profissional que está aplicando o
método, o que poderia ser feito com a construção de uma aplicação ou sistema de
software que implemente o método proposto, sugestão que é tratada como trabalho
futuro na Seção 5.6.
As respostas a cada uma das questões são compiladas abaixo.
1) Você compreendeu o funcionamento do método proposto?
Todos os profissionais participantes entenderam o método proposto. O
Participante 1 mencionou que o método é semelhante às planilhas de levantamento
de requisitos utilizadas pela área de mobilidade de uma grande empresa de TI. O
Participante 2 menciona a importância do enunciado para o entendimento do
processo, indo de encontro com o objetivo do método que é auxiliar a definição da
abordagem de desenvolvimento a partir, justamente, das necessidades do aplicativo
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presentes na sua especificação. Os Participante 3 e 4 questionaram sobre o
funcionamento do método antes de iniciarem o preenchimento das planilhas e foram
os que mais contribuíram no cálculo, recebendo o peso mais alto entre os demais. O
Participante 5 limitou-se a afirmar que compreendeu o método proposto.
2) As etapas seguidas durante a utilização do método possuem um
objetivo claro?
Todos os participantes responderam que as etapas do método possuem um
objetivo claro. O Participante 4 mencionou que as perguntas feitas na aplicação do
método fazem parte do cotidiano dos desenvolvedores de aplicativos móveis,
tornando a sua assimilação mais simples para este tipo de profissional que é o
publico alvo do método proposto. O Participante 2 sugere uma consolidação das
planilhas de cálculo utilizadas para que o objetivo final fique mais claro para todos os
participantes. Esta sugestão vai de encontro com uma das sugestões de trabalhos
futuros presente na Seção 5.6 deste trabalho, que é a de se produzir uma
ferramenta que implemente o método proposto.
3) Você teve dificuldade de entendimento em alguma etapa do método?
Os participantes 1, 2 e 3 tiveram dificuldade em entender que era necessário
analisar todas as necessidades do aplicativo em relação a cada uma das
abordagens – Priorização de critérios locais. Esta dificuldade não comprometeu os
resultados uma vez que, após uma breve explanação, os participantes puderam
completar as análises necessárias. A criação de uma ferramenta que guie o
profissional na execução do método já foi levantada e é sugerida como trabalho
futuro. O Participante 4 mencionou uma pequena dificuldade em tomar decisões
inerentes ao método sem, contudo, mostrar uma possível falha de construção ou
estruturação do método proposto.
4) Você está de acordo com o resultado obtido pelo método? Justifique
sua resposta em caso positivo ou negativo.
Os participantes 1, 2, 3 e 5 afirmaram estar de acordo com o resultado obtido
com a aplicação do método. O Participante 1 esperava obter um resultado diferente
do proposto pelo método, mesmo assim concordou que, após uma análise mais
cuidadosa, a solução proposta pelo método fazia mais sentido. Esta situação
percebida pelo Participante 1 corrobora com o que ocorre na aplicação do método
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Delphi, onde os especialistas são questionados a dar uma solução a um problema
de forma independente e, em seguida, ao serem expostos às soluções sugeridas
pelos outros participantes, podem repensar a sua própria alternativa até que se
chegue a um consenso. O Participante 5 concordou em partes com a solução dada
pela execução do método, questionando se o resultado não era óbvio para o
aplicativo Esteira de Aprovação de Compras.
5) Você consideraria o tempo necessário para a execução do método
muito alto, de forma que comprometeria a sua utilização?
Todos os participantes consideram o tempo necessário para se aplicar o
método relativamente pequeno perto do tempo que se levaria para tomar essa
decisão sem utilizar-se uma ferramenta ou método de apoio. Ou seja, foi percebido
que a vantagem de se apoiar em um método, mesmo que ele não se proponha a dar
a solução final, é mais significativa do que assumir o risco de apoiar-se apenas na
experiência pessoal.
5.3 Comparativo entre as soluções reais e a solução apontada pelo método
Os dois aplicativos estudados foram desenvolvidos utilizando-se abordagens
diferentes das indicadas pelo método proposto. O aplicativo Agente de Microcrédito
foi desenvolvido utilizando a abordagem HTML5 Pré-empacotado, o que trouxe
problemas sérios durante o projeto devido ao grande número de elementos de tela
que causavam um rendimento sofrível nos dispositivos iPad 2 onde o aplicativo foi
instalado. No início do projeto, os profissionais responsáveis escolheram o
desenvolvimento HTML5 Pré-empacotado por julgarem ser mais simples e pela
disponibilidade

de

profissionais

treinados

na

tecnologia

para

iniciar

o

desenvolvimento. Nas fases finais do projeto, no entanto, ficou claro que a
abordagem de desenvolvimento Nativo deveria ter sido utilizada, indo de encontro à
solução proposta na simulação utilizando-se o presente método. Da mesma forma, o
aplicativo Esteira de Aprovação de Compras foi desenvolvido utilizando-se a
abordagem de desenvolvimento Nativo, o que dificultou e encareceu o projeto
quando foi necessário atender a outras plataformas, obrigando a equipe de
desenvolvimento a fazer um aplicativo totalmente novo, duplicando o esforço de
desenvolvimento. Na simulação, o método indicou que as abordagens HTML5 Pré-
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empacotado ou HTML5 com interface nativa seriam mais vantajosas, o que também
se verificou durante o projeto real.
5.4 Contribuições
A contribuição principal deste trabalho foi apresentar um método capaz de
auxiliar o profissional a tomar a decisão sobre qual a abordagem de
desenvolvimento de aplicativos móveis seria a mais vantajosa no momento inicial do
projeto, em um contexto de aplicativos corporativos. Da mesma forma que o método
utilizado como referência desenvolvido por Masi et al. (2012), o método aqui
apresentado não busca indicar a abordagem definitiva e sim prover o profissional de
informações relevantes extraídas da priorização dos requisitos do aplicativo.
5.4.1 Respostas às questões de pesquisa
Outras contribuições relevantes a serem destacadas são as respostas a
algumas das questões de pesquisa levantadas e detalhadas a seguir.
II.

Qual o esforço para se construir um aplicativo móvel, ou um conjunto de
aplicativos, utilizando-se determinada abordagem quando comparada às
demais abordagens disponíveis?
O método desenvolvido auxilia, principalmente, a comparação entre as

abordagens, contribuindo para que o profissional possa tomar uma decisão mais
acertada no momento inicial do projeto.
III.

Quais são os requisitos que possuem maior relevância ao desenvolver-se um
aplicativo móvel corporativo comparado a um aplicativo móvel de uso geral?
Conforme percebido nos valores de priorização dos dois aplicativos

estudados, os requisitos referentes à segurança e acesso à rede corporativa são
sempre priorizados entre os três mais relevantes. A maior priorização de requisitos
associados à segurança pode ser vista de forma clara ao analisar-se as tabelas de
priorização dos aplicativos utilizados na execução do método proposto.
5.4.2 Demais questões de pesquisa
As demais questões de pesquisa também tiveram uma contribuição
importante, no entanto já foram respondidas durante a fundamentação teórica deste
trabalho, detalhada no Apêndice A.
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5.5 Limitações
A principal limitação deste estudo refere-se à quantidade de profissionais
envolvidos na avaliação do método proposto. Por utilizar de forma intensiva o
processo AHP em etapas importantes, o aumento da precisão do método depende
do aumento de indivíduos que analisam um mesmo aplicativo e seus requisitos. Em
uma possível aplicação real do método, a possibilidade de análise por muitos
profissionais pode ser um fator limitante, uma vez que a responsabilidade da tomada
de decisão geralmente recai sobre um único indivíduo. A criação de uma base
centralizada de informações sobre priorização de requisitos e a automação da
priorização utilizando aprendizado de máquina, como sugerido na subseção 5.6,
pode mitigar essa limitação.
O método proposto parece, de modo geral, puramente analítico, tanto que
Saaty (1990) já levantava esta questão apontando o perigo de tornar a utilização do
processo AHP em mero malabarismo matemático. Buscando representar o fator
humano na decisão, sem deixar de atender às definições do processo AHP, as
priorizações

realizadas

pelos

profissionais

com

mais

experiência

no

desenvolvimento de aplicativos móveis foram calibradas com pesos maiores que as
de profissionais com menos experiência no desenvolvimento ou com menos
experiência tomando este tipo de decisão.
5.6 Trabalhos Futuros
Conforme já citado, estima-se que o número de aplicativos móveis
desenvolvidos pelas corporações dobre de tamanho durante o biênio 2017-2018
(GARTNER, 2015). Isto mostra que o tema ainda é muito importante, justificando
futuras pesquisas na área.
A seguir são propostos possíveis trabalhos na área de desenvolvimento de
aplicativos móveis que complementem o trabalho apresentado.
a) Segregação de requisitos: O método proposto foi testado priorizando
requisitos funcionais e não funcionais indiscriminadamente. Uma sugestão de
trabalho futuro seria a aplicação do método de forma diferenciada para
requisitos funcionais e não funcionais, dividindo-se a priorização de critérios
globais e locais em duas fases, respectivamente.
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b) Experimento: A aplicação do método em uma empresa que necessite produzir
diversos aplicativos corporativos, medindo-se a qualidade dos aplicativos
produzidos em relação à abordagem escolhida com o auxílio do método
proposto.
c) Aprendizado de máquina: A priorização de requisitos no método apresentado
exige uma análise cuidadosa dos requisitos do aplicativo, demandando um
tempo considerável do profissional que o aplica. A utilização de aprendizado
de máquina para a extração, análise e priorização dos requisitos, cruzando
informações de centenas de outros aplicativos semelhantes é uma sugestão
de trabalho futuro.
d) Desacoplamento

de

abordagens:

O

método

apresentado

leva

em

consideração que para se desenvolver um aplicativo é imprescindível haver
codificação. Iniciativas como App Composing, onde um aplicativo é montado
como um quebra-cabeça com pouca ou nenhuma codificação, indicam uma
nova direção na produção de aplicativos móveis. Um trabalho futuro poderia
desacoplar o método generalizando-o para suportar outros tipos de
paradigmas de produção.
e) Plataforma de análise: A aplicação do método neste estudo exigiu a utilização
de diversas ferramentas e a execução de cálculos manualmente. A produção
de uma plataforma de software que facilite a entrada de dados, os cálculos
essenciais e a exibição dos resultados finais facilitando o entendimento é
também uma sugestão de trabalho futuro.
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Apêndice A: Revisão Sistemática da Literatura
A revisão sistemática da literatura é o método utilizado para selecionar e
avaliar os estudos e informações existentes que são a base teórica deste trabalho.
Kitchenham (2004) define um método rigoroso para a realização da revisão
sistemática da literatura, que tem sido utilizado para apoiar trabalhos da área de
Engenharia de Software. A Figura 21 destaca os três estágios da revisão sistemática
e seus componentes principais. Este apêndice detalha cada um destes estágios.
Figura 21 – Estágios da Revisão Sistemática da Literatura

Fonte: Elaborado pelo autor

A.1 Planejamento da Revisão Sistemática
Antes de iniciar-se uma revisão sistemática, o pesquisador deve verificar a
real necessidade da sua execução. Para isso ele deve, primeiramente, verificar se
outras revisões sistemáticas já foram realizadas para o mesmo fenômeno de
pesquisa e, em caso negativo, proceder com os controles sugeridos por Kitchenham
(2004) para o desenvolvimento de um protocolo da revisão. O Planejamento da
Revisão Sistemática é composto pelo agrupamento destes controles.
A.1.1 Objetivo da Revisão
O objetivo da Revisão Sistemática da Literatura é obter um resumo
abrangente e imparcial das informações existentes sobre os seguintes assuntos:
1. Abordagens de desenvolvimento de aplicativos móveis.
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2. Métodos de seleção de abordagens de desenvolvimento de aplicativos
móveis.
3. Tipos de aplicativos móveis.
4. Utilização e demanda por aplicativos nas corporações.
O conjunto de respostas para as questões de pesquisa que surgem destes
temas ajuda a formar o referencial teórico do trabalho.
A.1.2 Questões de pesquisa
Segundo Kitchenham (2004), a etapa mais importante do estágio de definição
do protocolo da revisão é a formulação da questão ou das questões de pesquisa.
Ainda segundo Kitchenham (2004), as questões de pesquisa formuladas em
Engenharia de Software podem ser de pelo menos um dos seguintes tipos:
•

Questões que avaliam o efeito de uma tecnologia.

•

Questões que avaliam a frequência ou um fator aplicado ao desenvolvimento de
um projeto, como a adoção de uma tecnologia, ou a frequência ou taxa de
sucesso ou falha de um projeto.

•

Questões que identificam custos e fatores de risco associados a uma tecnologia.

•

Questões que identificam o impacto das tecnologias na confiabilidade,
desempenho e custo de modelos ou métodos de desenvolvimento.

•

Questões que analisam o custo-benefício de tecnologias de software.
Para se fazer o questionamento da maneira correta, é preciso que a questão

tenha 1) significado e importância para os pesquisadores ou 2) proporcione
mudanças na prática atual, seja melhorando a confiança nos resultados atuais desta
prática ou 3) identificando problemas no senso comum sobre ela.
Conforme o problema tratado neste trabalho, que é a dificuldade, no início do
projeto, do profissional de Engenharia de Software tomar uma decisão de forma
prudente ao escolher a abordagem de desenvolvimento de aplicativos móveis, a
questão mais importante é, principalmente, do tipo que identifica o impacto das
tecnologias na confiabilidade, desempenho e custo de modelos ou métodos de
desenvolvimento.
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A análise preliminar da literatura existente sobre métodos de desenvolvimento
de aplicativos móveis identificou o estudo de Masi et al (2012), cuja indicação de
trabalhos futuros foi utilizada como guia para estruturar as questões de pesquisa
deste trabalho. Além disso, verificou-se a necessidade de delimitar o escopo de
análise dos aplicativos móveis corporativos, fazendo-se surgir uma outra
necessidade, a de busca de literatura sobre uma taxonomia para aplicativos móveis
corporativos e sobre qual classe de aplicativos seria a mais relevante dentro deste
mesmo contexto corporativo, obtendo-se então as seis questões de pesquisa
detalhadas com seus respectivos objetivos abaixo:
I.

Quais são os métodos existentes de seleção de abordagem ou tecnologia de
desenvolvimento já utilizados em aplicativos móveis de uso geral, sem levar-se
em consideração o contexto de utilização? O objetivo desta questão é buscar um
método já testado e comprovado que possa ser adaptado para o contexto
corporativo.
VII.

Quais são os métodos existentes de seleção de abordagem ou tecnologia de
desenvolvimento já utilizados em aplicativos móveis de uso geral, sem levarse em consideração o contexto de utilização?

II.

Qual o esforço para se construir um aplicativo móvel, ou um conjunto de
aplicativos, utilizando-se determinada abordagem quando comparada às demais
abordagens disponíveis? O objetivo desta questão é comparar as vantagens e
desvantagens das abordagens estudadas.

III.

Quais são os requisitos que possuem maior relevância ao desenvolver-se um
aplicativo móvel corporativo comparado a um aplicativo móvel de uso geral? O
objetivo desta questão é investigar se há requisitos que se destacam em
importância quando do desenvolvimento de um aplicativo no contexto
corporativo.

IV.

Qual é a taxonomia utilizada para classificar aplicativos móveis corporativos? O
objetivo principal desta questão é obter, a partir de um grupo mais amplo, pelo
menos uma taxonomia que auxilie na obtenção de uma categoria mais restrita de
aplicativos corporativos que por sua vez também seja a mais comum.

V.

Qual é a classe de aplicativos móveis mais comum para o contexto corporativo?
O objetivo desta questão é poder selecionar uma categoria comum que reflita o
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tipo de aplicativo mais comum nas corporações evitando um escopo muito amplo
de tipos de aplicativos. Esta categoria deve ser selecionada dentro das
categorias ou classes descobertas com a resposta à questão IV.
VI.

Quais abordagens de desenvolvimento são relevantes ao desenvolver-se um
aplicativo móvel corporativo? O objetivo desta questão é identificar todos as
possíveis abordagens de desenvolvimento de aplicativos móveis e verificar se
elas se adequam às necessidades do desenvolvimento dentro de uma
corporação para determinada categoria ou grupo de categorias de aplicativos.
A.1.3 Estratégia de pesquisa
Kitchenham (2004) destaca a necessidade de cada pesquisador da área de
Engenharia de Software criar sua própria estratégia de pesquisa, uma vez que,
diferentemente da área médica, não há estratégias pré-configuradas que possam
ser utilizadas. Foi definida então uma estratégia iterativa de busca por estudos
primários que segue as seguintes premissas:
a- A base de dados deve estar disponível para consulta eletrônica.
b- A base de dados deve possibilitar pesquisa por Palavras-chave, pelo Título e
pelo Resumo.
c- A base de dados deve possibilitar a pesquisa com a utilização de
modificadores de busca do tipo E, OU e agrupadores de termos como
parênteses e aspas.
A.1.3.1 Componentes da Estratégia de Busca
Com as premissas de busca definidas, pode-se escolher as fontes de busca e
detalhar os componentes da estratégia.
A.1.3.1.1 Bases de dados
A Tabela 35 lista as bases de dados utilizadas durante a Revisão Sistemática
da literatura.
Tabela 35 – Bases de dados utilizadas na Revisão Sistemática

Fonte

Endereço

Google Scholar

https://scholar.google.com
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Fonte

Endereço

IEEE Xplore

https://ieeexplore.ieee.org

ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com

SpringerLink

https://www.springerlink.com

ACM DL

https://dl.acm.org

Fonte: Elaborado pelo autor

A.1.3.1.2 Busca manual
Além da busca preliminar automatizada utilizando-se as bases acima, foram
incluídas buscas manuais, principalmente ao Google Scholar, além da identificação
de pesquisadores da área e solicitação direta de informações a eles. Este tipo de
contribuição aos componentes da estratégia de busca foi baseado em sugestões
presentes em Kitchenham (2004).
A.1.3.1.3 Tipos de publicação
Para a busca automatizada, são consideradas publicações científicas em
jornais, conferências e workshops. Para evitar-se o efeito ‘Falso positivo’ são
incluídas publicações a partir de busca manual complementar em white-papers e
literatura cinzenta além de consulta direta a pesquisadores com trabalhos relevantes
na área.
A.1.3.1.4 Seções da publicação utilizadas na busca
Para diminuir o número de artigos a serem analisados a busca é delimitada
ao Título (Title), Resumo (Abstract) e Palavras-Chave (Keywords).
A.1.3.1.5 Idioma da publicação
Apenas o idioma Inglês é utilizado no critério de busca devido à pouca
existência de estudos em idiomas diferentes.
A.1.3.1.6 Período da publicação
A busca, na primeira iteração, é restringida a artigos publicados desde 2012.
Uma segunda iteração é executada no intuito de encontrar-se estudos relevantes a
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partir de 2004. A busca manual é executada sem limitação de datas, utilizando-se
apenas o critério de relevância do estudo encontrado.
A.1.3.2 Sentenças de busca
As sentenças de busca utilizadas são construídas de forma iterativa e listadas
abaixo em ordem de utilização:
1. Sentença 1: mobile (app OR application) development (process OR approach
OR paradigm)
2. Sentença 2: enterprise mobile (app OR application)
3. Sentença 3: real time mobile enterprise
4. Sentença 4: byod bring your own device
5. Sentença 5: mobile (app OR application) (security AND privacy)
A.1.4 Critérios de seleção de estudos
Critérios de seleção de estudos são definidos para identificar os estudos que
fornecem evidências diretas sobre as questões de pesquisa. Os critérios de inclusão
e exclusão de estudos devem ser definidos, acompanhados e revisados para
garantir a qualidade e confiabilidade do resultado obtido.
Apesar de Kitchenham (2004) sugerir que o pesquisador deve evitar
exclusões baseadas no idioma do estudo, o número de estudos em idiomas
diferentes do Inglês detectados nas primeiras iterações da revisão sistemática foi
considerado insuficiente e mantido como critério de exclusão. Ainda como citado por
Kitchenham (2004), decisões sobre a definição das sentenças de busca sofreram
influência do autor e de estudos relacionados à área.
A.1.4.1 Critérios de inclusão de estudos
•

CI1 – Ser uma publicação científica OU ser uma publicação de literatura cinzenta
de um grupo ou entidade relevante.

•

CI2 – Publicado em Inglês.

•

CI3 – Disponível integralmente em forma eletrônica.

•

CI4 – Ser baseado em provas de conceito ou verificação prática de resultados.
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•

CI5 – Publicado a partir de 2004.

A.1.4.2 Critérios de exclusão de estudos
•

CE1 – Não tratar o termo “Abordagem de Desenvolvimento” como sendo a
maneira de se desenvolver um aplicativo móvel do ponto de vista arquitetural.

•

CE2 – Não possuir relevância, sendo pouco citado por outros estudos.

•

CE3 – Não apresentar contribuições, mesmo que indiretas, sobre o tema
abordado.

•

CE4 – Publicado antes de 2004

A.2 Condução da Revisão Sistemática
Assim que definido o planejamento da Revisão Sistemática, é iniciada a
Condução da Revisão da Sistemática. As sentenças de busca são utilizadas em
cada uma das bases eletrônicas e os resultados são analisados com o intuito de
identificar-se os estudos relevantes e selecionar-se os estudos primários. Estudos e
artigos de literatura cinzenta também são adicionados aos resultados de forma
manual nesta fase. Em seguida verifica-se a qualidade dos estudos encontrados e
dá-se prosseguimento à extração e monitoração dos dados de pesquisa e então
resume-se estes dados de forma adequada ao Relatório da Revisão Sistemática.
A presente Revisão Sistemática destaca doze estudos ou artigos primários
conforme a Tabela 35 e Figura 22.
Tabela 36 – Estudos selecionados
Ref.

Título

Autores

E01

Mobile apps development: A
framework for technology
decision making.
Enterprise Class Mobile
Application Development: A
Complete Lifecycle
Approach for Producing
Mobile Apps
Selecting The Right App
Paradigms
Hybrid mobile apps in the
Google Play Store: An
exploratory investigation.
A Classification of Mobile

Masi, E., Cantone, G., Mastrofini,
M., Calavaro, G., & Subiaco, P.

2012

Williamson, L.; Barcia, R.;
Chandgadkar, O.; Mathur, A.;
Ray, S.; Schrag, D.; Snook, R.;
Zhang, J.

2015

Huy, N., Thanh, D.

2012

Malavolta, I.; Ruberto, S.; Soru,
T.; Terragni, V.

2015

Seong Leem, C.; Sik Suh, H.;

2004

E02

E03
E04
E05

Ano
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Ref.

E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13

E14

Título

Autores

Business Models and its
Applications
BYOD: Security and privacy
considerations
BYOD: Current State and
Security Challenges
The enterprise mobile
applications development
framework.
Mobile Enterprise
Applications - Current State
and Future Directions
Taxonomy of EnterpriseRelated Mobile Applications
The emergence of the
mobile enterprise: A valuedriven perspective.
Evaluating cross-platform
development approaches for
mobile applications
Decision-making techniques
for software architecture
design: A comparative
survey
How to make a decision: the
analytic hierarchy process

Seong Kim, D.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ano

Miller, K.; Voas, J.; Hurlburt, G.

2012

Eslahi, M.; Naseri, M.; Hashim,
H.; Tahir, N.; Saad, E.
Unhelkar, B.; Murugesan, S.

2014

Giessmann, A.; StanoevskaSlabeva, K.; De Visser, B.

2012

Brockmann, T., Stieglitz, S.;
Lattemann, C.
Basole, R.

2014

Heitkötter, H.; Hanschke, S.;
Majchrzak, T.

2012

Falessi, D. et al.

2011

Saaty, T.

1990

2010

2007
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Figura 22 – Distribuição dos estudos conforme construção do conhecimento
Adequação de
abordagens

E02- Williamson et
al. (2015)

Maior robustez

E13- Falesi (2011)

E14- Saaty (1990)

E10- Brockmann et
al. (2014)

E08- Unhelkar e
Murugesan (2010)

E01- Masi et al.
(2012)

Método
Base

E03- Huy e Thanh
(2012)

E12- Heitkötter et al.
(2012)
Definição do
método
Contexto conciso

Contexto
corporativo

E05- Seong et al.
(2004)

E09- Giessmann et
al. (2012)
E11- Basole (2007)

E06- Miller (2012)
Requisitos
relevantes
E07- Eslahi et al.
(2014)

Fonte: Elaborado pelo autor.

A.3 Relatório da Revisão Sistemática
A.3.1 Respostas às questões de pesquisa
Para facilitar a organização desta seção, os detalhes sobre ferramentas de
verificação de qualidade, extração e resumo dos dados, considerados repetitivos e
irrelevantes, foram suprimidos do relatório da Revisão Sistemática. Este relatório
apresenta abaixo os dados extraídos dos estudos elencados na Tabela 36, que
foram sintetizados e analisados de forma que possam responder diretamente uma
ou mais questões de pesquisa formuladas.
VIII.

Quais são os métodos existentes de seleção de abordagem ou tecnologia de
desenvolvimento já utilizados em aplicativos móveis de uso geral, sem levarse em consideração o contexto de utilização?
•

Qual o esforço para se construir um aplicativo móvel, ou um conjunto de
aplicativos, utilizando-se determinada abordagem quando comparada às
demais abordagens disponíveis?
E02 aborda o desenvolvimento de aplicativos móveis de forma pragmática e

abrangente, sustentando que a escolha da abordagem de desenvolvimento é uma
tarefa complexa e que depende não só dos requisitos do aplicativo, mas também da
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flexibilidade que o aplicativo terá em relação às mudanças. Destaca como principais
fatores de escolha: As necessidades do negócio, a classificação do aplicativo (se
B2C, B2E/B2B), o público alvo, o tamanho do orçamento e a integração entre as
fronteiras da corporação. E02 utiliza uma classificação das abordagens de
desenvolvimento a qual chama de Web-Native Continuum e demonstra as
dificuldades e vantagens de se utilizar cada uma destas abordagens quando
confrontadas com os componentes de um aplicativo móvel e as necessidades
impostas pelos seus requisitos.
E03 proporciona uma avaliação das abordagens de desenvolvimento Nativo,
Web e Híbrido baseada em um levantamento realizado em comunidades de
desenvolvedores e em artigos acadêmicos, o que possibilita comparar-se o esforço
necessário ao utilizar-se cada uma das abordagens estudadas verificando-se a
pontuação obtida neste levantamento.
•

Quais abordagens de desenvolvimento são relevantes ao desenvolver-se um
aplicativo móvel corporativo?
E01, E03 e E12 utilizam uma classificação de abordagens simplificada,

composta basicamente por três segmentos: Abordagem de Desenvolvimento Nativo,
Abordagem de Desenvolvimento Híbrido e Abordagem de Desenvolvimento Mobile
Web e não destacam um contexto específico de utilização dos aplicativos móveis
estudados o que dificulta a utilização desta classificação. E02 afirma que sua
segmentação, apresentada como Web-Native Continuum, é mais abrangente e mais
adequada para ser utilizada em aplicativos corporativos e dá destaque a todas essas
abordagens sem distinção.
O estudo E04 investiga a abordagem híbrida de forma extensiva mostrando
que esta abordagem é mais diversificada do que mostrado, por exemplo, em E01 e
E03. A diversidade de classes de aplicativos móveis híbridos encontrada em E04 vai
de encontro à classificação utilizada por E02 em seu Web-Native Continuum.
•

Quais são os métodos existentes de seleção de abordagem ou tecnologia de
desenvolvimento já utilizados em aplicativos móveis de uso geral, sem levarse em consideração o contexto de utilização?
A busca realizada nesta Revisão Sistemática encontrou estudos que analisam

métodos de seleção de abordagens de desenvolvimento multiplataforma que foram,
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inicialmente, descartados devido ao critério de exclusão CE1. Isto poder indicar um
viés do mercado e da comunidade acadêmica em valorizar este tipo de ponto de
vista no momento de suas publicações. Apesar de não ser o objetivo deste estudo a
análise pelo ponto de vista das abordagens multiplataforma, o estudo E12 foi
selecionado por trazer um método de comparação que deixa bastante claro quais os
elementos de um aplicativo móvel que devem ser levados em consideração para
análises semelhantes. Este método mostra como os elementos devem ser
caracterizados, dimensionados e comparados para poder-se chegar a uma
conclusão

prática

e

tomar-se

uma

decisão

em

relação

às

abordagens

multiplataforma a serem escolhidas.
O estudo E03 aborda diretamente a questão da necessidade de se criar um
método que possa ser utilizado na tomada de decisão de qual a melhor abordagem
a se utilizar na construção de um aplicativo móvel. No entanto, as abordagens
utilizadas não representam mais a maneira usual de se produzir aplicativos.
Segundo E03 a escolha da abordagem de desenvolvimento pode ser feita a critério
exclusivo do profissional responsável, e é este tipo de decisão pessoal que o
presente estudo busca evitar. O estudo E03 propõe ainda um esquema de
pontuação de necessidades conforme o ponto de vista do desenvolvedor, do usuário
e do provedor de serviços.
E01 sugere um método multicritério para auxílio na escolha da tecnologia de
desenvolvimento de aplicativos móveis que pode ser utilizado como guia no dia-adia do profissional de Engenharia de Software envolvido com estas questões.
Apesar de não ter como foco principal a escolha da abordagem de desenvolvimento,
este método mostra-se aberto o suficiente para ser adaptado neste sentido. O
estudo E01 sugere como trabalhos futuros a ampliação dos elementos que
compõem o modelo de análise. Esta ampliação se faz necessária para atender o
objetivo proposto aqui, uma vez que o modelo apresentado não cobre os detalhes
das abordagens de desenvolvimento foco do presente estudo. Os valores obtidos na
avaliação dos critérios relevantes para o desenvolvedor em E03 podem ser
derivados e adaptados para utilização nos critérios sugeridos em E01.
•

Qual é a taxonomia utilizada para classificar aplicativos móveis corporativos?
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O estudo E05 destaca que os modelos de classificação utilizados em
produtos e serviços de Internet não eram suficientes para se classificar aplicativos
móveis e muito menos aplicativos móveis corporativos. Sugere uma taxonomia geral
de classificação de aplicativos móveis corporativos baseada originalmente na
proposta do Ovun Group que é dividida em três pilares: O modelo de negócios, o
propósito do modelo de negócios e a proposta de valor que se adiciona ao negócio.
Utilizando as características do canal de distribuição e do modelo de negócios, o
estudo E05 sugere uma separação em duas classes gerais de aplicativos: B2C e
B2B/B2E. A classe B2B/B2E é detalhada conforme a perspectiva da cadeia de
valores definida por Porter (2001), o que tem relação com a resposta da questão V.
A classificação sugerida no estudo E05 não responde à questão IV na sua
totalidade, uma vez que não sugere uma taxonomia específica para aplicativos
móveis corporativos. O estudo E08 apresenta um framework para definição de uma
arquitetura de aplicativos móveis corporativos e para isso precisou definir uma
taxonomia para classificação destes aplicativos. Esta taxonomia classifica os
aplicativos móveis corporativos conforme sua complexidade e sua utilização na
solução de problemas ligados a processos corporativos, que vão desde a
distribuição de informação não sensível até a automatização de processos de forma
remota.
O estudo E10 complementa a taxonomia sugerida pelo estudo E08 de
maneira formal, propondo um modelo no qual os aplicativos são agrupados em oito
seções alinhadas a suas respectivas áreas de aplicação.
Baseado nos resultados encontrados em E05, E08 e E10 a taxonomia
definida em E08 foi a escolhida para classificação de aplicativos móveis corporativos
neste trabalho:
Tabela 37 – Taxonomia de aplicativos móveis
Conforme E05

Conforme E08

Conforme E10

B2B

M-Collaboration

Cluster VII, Collaboration

B2B/B2E

M-Operation

Cluster III, IV, Process Support and
Management

B2E

M-Transaction

Cluster III, IV, Process Support and
Management

B2E

M-Information

Cluster I, II, V e VI Information and

114

Conforme E05

Conforme E08

Conforme E10
Communication

B2E

M-Broadcast

Cluster I, II, V e VI Information and
Communication

Fonte: Elaborado pelo autor.

•

Qual é a classe de aplicativos móveis mais comum para o contexto
corporativo?
Apesar de ter sido publicado no período inicial de popularização dos

aplicativos móveis, E11 apresenta um panorama bastante completo do que é uma
organização centrada na mobilidade, discutindo até mesmo o perfil dos funcionários
e as áreas que mais se beneficiariam com a mobilização de processos e atividades
corporativas. O estudo E09 destaca que os aplicativos móveis corporativos atuam de
forma disruptiva em relação ao software existente nas corporações e que estudos
complementares eram necessários para documentar o panorama vigente e mostrar
direções futuras neste sentido. Para isso, o estudo apresenta o resultado de um
survey executado nas principais lojas públicas em busca de aplicativos do tipo MEA
(Mobile Enterprise Application). O resultado deste survey indica que mais de 40%
dos aplicativos pesquisados podem ser incluídos na área funcional de Serviços de
Produtividade.
Fazendo-se o cruzamento dos resultados encontrados em E08, E09, E10 e
E11 concluir-se que o grupo de aplicativos mais comum para o contexto corporativo
é aquele classificado como M-Operation e M-Transaction por E08.
•

Quais são os requisitos que possuem maior relevância ao desenvolver-se um
aplicativo móvel corporativo comparado a um aplicativo móvel de uso geral?
O estudo E06 lembra que os usuários exercem pressão não só para utilizar

seus smartphones particulares para tarefas corporativas, mas também para
utilizarem todo o conjunto de tecnologias as quais estão utilizando de forma muito
abrangente em outras circunstâncias de suas vidas. Ainda segundo E06 e
corroborado por E07, ao aceitar que um dispositivo móvel se conecte a sua rede
corporativa, uma corporação assume riscos antes inadmissíveis para a mesma
situação. Estes riscos referem-se principalmente a possibilidade de invasão por
indivíduos mal-intencionados que pode causar desde o vazamento de informações
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sensíveis

até a

execução

de processos

fraudulentos, trazendo

prejuízos

incalculáveis à corporação. E06 destaca que, apesar dos riscos, a produção de
aplicativos móveis corporativos traz ganhos enormes para a corporação, que, em
contrapartida, deve cercar-se de práticas de mercado que mitiguem os riscos
associados.
E07 detalha boa parte das práticas citadas em E06 em forma de requisitos,
como o fortalecimento de políticas de senhas, autenticação integrada, segregação
de rede, utilização de VPN’s e MDM além da implantação de auditorias constantes
nos sistemas e processos envolvidos.
A principal contribuição de E14 é o detalhamento da Matriz de Comparação
Paritária utilizada como fundamento do Processo Analítico Hierárquico – AHP. Esta
técnica auxilia a definição de prioridades ao se comparar qualidades não
homogêneas de um objeto ou domínio. Esta técnica pode ser utilizada na
comparação de requisitos de um aplicativo móvel na obtenção de valores a serem
comparados na busca de uma abordagem de desenvolvimento que mais se adeque
ao aplicativo, ajudando na resposta da questão III no assunto “Relevância”. E13 cita,
além dos métodos descritos por E14, outros métodos e técnicas, como Estimativa de
Impacto, SoftGoals e Design Tradeoff, utilizados na busca da melhor decisão
arquitetural a se tomar em um sistema de software, mostrando as vantagens e
desvantagens de se utilizar cada um deles. Todos as técnicas elencadas em E13
podem ser utilizadas na melhoria dos métodos encontrados como resposta à
questão I.
A.3.2 Conclusão
Desde antes da popularização dos smartphones, a abordagem de
desenvolvimento de aplicativos móveis tem sido tema de diversos estudos não só
com o objetivo de se buscar o aprimoramento dos métodos criados, mas também de
se divulgar qual destes métodos seria o mais adaptado ao dinamismo do assunto.
A Revisão Sistemática foi capaz de identificar estudos preliminares anteriores
à popularização dos smartphones que já alertavam sobre a necessidade de se
executar pesquisa sobre o esforço de desenvolver um aplicativo móvel utilizando-se
determinada tecnologia ou abordagem comparado ao esforço de se utilizar outra
abordagem semelhante.
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A Revisão Sistemática identificou também que há diferentes pontos de vista
em relação às características importantes de um método de desenvolvimento, com
alguns autores preocupando-se com as tecnologias de desenvolvimento, enquanto
outros entendem que uma tecnologia de desenvolvimento é um componente auxiliar
da abordagem de desenvolvimento escolhida. A Revisão Sistemática identificou que,
tanto abordagens quanto tecnologias, são elementos que sofrem contínuo processo
de mudança e que os métodos e modelos criados devem estar preparados para
absorver tais mudanças.
A importância do segmento corporativo e o surgimento de uma classificação e
tipificação específica para aplicativos corporativos foi evidenciada pela Revisão
Sistemática quando esta mostra que há modelos de implantação, grupos de
requisitos e políticas de segurança específicos para serem utilizados pelas
corporações.
A Revisão Sistemática foi capaz de identificar estudos específicos que
sugerem métodos e técnicas para o auxílio da definição da tecnologia de
desenvolvimento, os quais, apesar de solucionarem apenas parte do problema
estudado, são amplamente utilizados na fundamentação do presente estudo.
A partir da Revisão Sistemática foram identificadas taxonomias capazes de
classificar os aplicativos móveis corporativos. Tais classificações são importantes
para se definir um escopo estrito dos tipos de aplicativos estudados evitando-se um
escopo muito extenso e com a possibilidade de resultados enviesados.
Finalmente, a Revisão Sistemática foi importante para se evidenciar que os
requisitos de um aplicativo são fundamentais na definição da abordagem de
desenvolvimento a se utilizar e que os aplicativos corporativos possuem requisitos
funcionais comuns imprescindíveis nessa tomada de decisão. A Revisão Sistemática
identificou estudos que indicam ser importante a análise do problema levando-se em
consideração requisitos funcionais e, desta forma, indica a necessidade de se
executar estudos adicionais sobre o tem.
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Apêndice B – Estudo de caso para aplicação do método
Como exemplo de aplicação do método, este trabalho utiliza o estudo de caso
fornecido por Masi et al. (2012) simplificado e detalhado na Tabela 38,
considerando-o como um aplicativo corporativo.
Tabela 38 – Estudo de caso sintético para aplicação do método proposto
Descrição
O aplicativo deve permitir que um usuário converse com outros

funcionários conectados à rede corporativa através deste
aplicativo. Além disso, o aplicativo deve fornecer ao usuário a
capacidade de arquivar e enviar clipes de áudio gravados e
mensagens de vídeo.
O aplicativo deve também permitir que um usuário expanda
sua lista de contatos especificando o número de telefone da
pessoa que ele deseja incluir. É esperado que a lista
corporativa de contatos de telefones seja utilizada e atualizada
nesse cadastro.
O aplicativo deve permitir acesso somente a funcionários
marcados como gestores no sistema de hierarquia corporativa
e deve exigir autenticação de fator duplo, preferencialmente
utilizando a biometria do dispositivo móvel.
Requisitos
Significantes

1
2
3
4

Multiplataforma
Push notification
Acesso à rede corporativa
Biometria

Fonte: Elaborado pelo autor
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Apêndice C – Respostas à pesquisa qualitativa sobre a utilização do método
proposto
Aos participantes da pesquisa foram feitos os seguintes questionamentos no
momento seguinte à compilação dos dados das planilhas de aplicação do método
proposto.
1) Você compreendeu o funcionamento do método proposto?
2) As etapas seguidas durante a utilização do método possuem um objetivo
claro?
3) Você teve dificuldade de entendimento em alguma etapa do método?
4) Você está de acordo com o resultado obtido pelo método? Justifique sua
resposta em caso positivo ou negativo.
5) Você consideraria o tempo necessário para a execução do método muito
alto, de forma que comprometeria a sua utilização?
As respostas constantes nas fichas abaixo foram dadas de forma livre, sem
nenhum tipo de indução.
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Participante 1. Trabalha há onze anos com aplicativos móveis corporativos
em diversas plataformas. Especialista em aplicativos para ambientes
bancários. Ocupa hoje cargo de gerente de desenvolvimento e arquiteto de
aplicações.
1) Você compreendeu o funcionamento do método proposto?
Sim. O método é, de certa forma, parecido com as planilhas de levantamento de
requisitos utilizadas pela área de mobilidade da IBM.
2) As etapas seguidas durante a utilização do método possuem um objetivo
claro?
Acredito que sim. Na realidade o objetivo das etapas vai ficando mais claro
conforme os campos vão sendo preenchidos.
3) Você teve dificuldade de entendimento em alguma etapa do método?
Sim. Em um primeiro momento não ficou claro que havia mais de uma análise
sobre as abordagens de desenvolvimento. Foi preciso o ‘autor’ mostrar que tinha
que fazer a análise para os outros requisitos do aplicativo. A parte da
inconsistência também podia ser melhor explicada, o ‘autor’ teve que explicar
como o método funcionava para que os valores funcionassem.
4) Você está de acordo com o resultado obtido pelo método? Justifique sua
resposta em caso positivo ou negativo.
Sim. Apesar de esperar um resultado diferente ficou claro que o resultado
indicado seria mesmo melhor que o indicado por mim.
5) Você consideraria o tempo necessário para a execução do método muito
alto, de forma que comprometeria a sua utilização?
Não. Levei cerca de vinte minutos para executar todos os passos pois não havia
entendido a questão da consistência, poderia ter sido menos. A decisão para este
tipo de escolha geralmente leva dias e gastar, até mesmo, uma hora deste tempo
e ter onde se apoiar não é um tempo muito alto.
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Participante 2. Trabalha há oito anos com desenvolvimento de aplicativos móveis
em diversas industrias. Ocupa o cargo de arquiteto de sistemas.
1) Você compreendeu o funcionamento do método proposto?
Sim. O enunciado possui informações suficientes para entender os aplicativos e o
que vai acontecer.
2) As etapas seguidas durante a utilização do método possuem um objetivo
claro?
Sim. Poderiam estar juntas em um único arquivo para facilitar o entendimento.
3) Você teve dificuldade de entendimento em alguma etapa do método?
Não tinha entendido as abas com os requisitos até alguém explicar.
4) Você está de acordo com o resultado obtido pelo método? Justifique sua
resposta em caso positivo ou negativo.
Por coincidência participei do projeto Microcrédito e sei o que aconteceu e o que
sofremos. Esse método poderia ter ajudado na época.
5) Você consideraria o tempo necessário para a execução do método muito
alto, de forma que comprometeria a sua utilização?
Comparado com o tempo perdido por não usar uma ferramenta assim, não.
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Participante 3. Trabalha há cinco anos com desenvolvimento de aplicativos
móveis. Especializado em aplicativos HTML5 (Híbridos). Ocupa posição de
desenvolvedor de aplicativos móveis Sr.
1) Você compreendeu o funcionamento do método proposto?
Compreendi. O método visa auxiliar a tomada de decisão de tecnologia ou
abordagem a ser utilizada no processo de desenvolvimento de um aplicativo
móvel dados os requisitos do projeto.
2) As etapas seguidas durante a utilização do método possuem um objetivo
claro?
Sim
3) Você teve dificuldade de entendimento em alguma etapa do método?
No preenchimento do primeiro formulário, a distribuição dos pesos entre as
correlações de tecnologia (sic) e o coeficiente de equilíbrio (sic) do formulário foi
um pouco confuso inicialmente.
4) Você está de acordo com o resultado obtido pelo método? Justifique sua
resposta em caso positivo ou negativo.
Sim, o método sugeriu a utilização de técnicas que realmente fazem sentido para
a execução do projeto.
5) Você consideraria o tempo necessário para a execução do método muito
alto, de forma que comprometeria a sua utilização?
Não, acredito que o levantamento de requisitos seja mais oneroso ao projeto que
a execução do método.
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Participante 4. Trabalha atualmente como arquiteto de aplicações corporativas
no banco Santander. Possui oito anos de experiência com aplicativos móveis em
geral e três anos com aplicativos corporativos.
1) Você compreendeu o funcionamento do método proposto?
Sim, seu funcionamento tem como objetivo auxiliar na decisão de qual a melhor
plataforma (sic) a ser utilizada para uma determinada necessidade.
2) As etapas seguidas durante a utilização do método possuem um objetivo
claro?
Sim, as perguntas fazem parte do cotidiano de quem está inserido no meio de
desenvolvimento de soluções móveis.
3) Você teve dificuldade de entendimento em alguma etapa do método?
Apenas em pontos onde a decisão entre optar por uma determinada prioridade
me pareceu difícil, ou seja, quando ambas as necessidades são extremamente
importantes.
4) Você está de acordo com o resultado obtido pelo método? Justifique sua
resposta em caso positivo ou negativo.
Sim, no meu teste acabou apontando para uma opção de plataforma híbrida, a
qual possui a melhor relação custo x benefício.
5) Você consideraria o tempo necessário para a execução do método muito
alto, de forma que comprometeria a sua utilização?
Não, achei o tempo de execução razoável. Muito pouco tempo investido para um
retorno enorme. Recomendo a todos que façam o teste.
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Participante 5. Desenvolvedor de aplicativos móveis Sr. com mais de cinco anos
de experiência em ambientes corporativos.
1) Você compreendeu o funcionamento do método proposto?
Sim
2) As etapas seguidas durante a utilização do método possuem um objetivo
claro?
Sim
3) Você teve dificuldade de entendimento em alguma etapa do método?
Não
4) Você está de acordo com o resultado obtido pelo método? Justifique sua
resposta em caso positivo ou negativo.
Mais ou menos. O aplicativo de compras, por exemplo, era muito óbvio que devia
ser feito com híbrido/HTML5. O de microcrédito também poderia ser feito com
HTML5 e os desenvolvedores certos.
5) Você consideraria o tempo necessário para a execução do método muito
alto, de forma que comprometeria a sua utilização?
Acho que não. Também não se fica muito tempo pensando como fazer. Na
prática é feito do jeito que a maioria prefere.

