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RESUMO 
 

 

 

Um dos principais objetivos da Engenharia de Software é produzir software com qualidade. 

Com a crescente utilização de metodologias ágeis no desenvolvimento de software, observa-

se que os modelos de garantia de qualidade existentes não aderem facilmente a esses métodos. 

Dentro deste contexto, o objetivo desta pesquisa é propor fatores críticos de sucesso e 

ferramentas para um ambiente de gerenciamento e desenvolvimento de software utilizando 

métodos ágeis com foco na qualidade. Para isso, inicialmente foi realizada uma revisão da 

literatura utilizando as bases SCOPUS e SCIELO, identificando 21 Fatores Críticos de 

Sucesso (FCS), que foram agrupados em três categorias: Pessoal; Organizacional; e 

Técnico/Processo. Baseado nesses fatores, foi realizado um questionário aplicado a 

especialistas em gerenciamento e desenvolvimento de software, atingindo a amostra de 101 

respondentes, sendo que os FCS mais importantes são pertencentes à categoria Pessoal, o que 

reforça a necessidade de investimento nesta área. Após esta pesquisa de campo, foi feito um 

estudo prático em uma uma empresa pública que utiliza métodos tradicionais, o que 

possibilitou realizar a proposta de um ambiente de desenvolvimento e gerência de software, 

agregando as melhores práticas, ferramentas e FCS com a finalidade de melhorar a qualidade 

da entrega do produto final. Observou-se também que a aplicabilidade do método ágil Scrum, 

aliado ao Kanban, aproveitando as melhores práticas de ambos, torna-se necessário no 

contexto da empresa, demonstrando a importância dos métodos ágeis para a melhoria da 

qualidade e da produtividade de toda a equipe, incluindo os clientes e patrocinadores. Além 

disso, o presente trabalho gera uma base de FCS para conhecimento da comunidade 

acadêmica. 

 

 

 

Palavras-chave: Engenharia de software, Métodos ágeis, Qualidade, Ambiente de 

gerenciamento e desenvolvimento. 

 



 

ABSTRACT 
 

 

One of the main goals of Software Engineering is to produce software with quality. But with 

the increasing use of agile methodologies in software development, it is observed that the 

existing quality assurance models do not adapt easily to these methods. In this context, the 

objective of this research is to propose critical factors of success (CFS) and tools for software 

development and management environment using agile methods, focusing on quality. Thus, 

initially, a literature review was conducted in SCOPUS and SCIELO bases, identifying 21 

CFS, which were grouped into three categories: Individual; Organizational; and Technical / 

Process. Based on these factors, a questionnaire was applied to specialists in software 

management and development, reaching the sample of 101 respondents, with the most 

important CFS belonging to the Personal category, which reinforces the need for investment 

in this area. After this field research, a case study was done in a public company that uses 

traditional methods, making it possible to propose a development and management 

environment of software, adding the best practices, tools and CFS with the purpose of 

improve the quality of delivery of the final product. It was also observed the applicability of 

the agile Scrum method, allied to Kanban, taking advantage of the best practices of both, and 

how much was relevant in the context of the company, demonstrating the importance of agile 

methods to improve the quality and productivity of the whole team, including customers and 

sponsors. In addition, the present work generates an CFS base for knowledge of the academic 

community. 

 

 

Keywords: Software engineering, Agile methods, Quality, Management and development 

environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A complexidade e o tamanho dos sistemas computacionais tornou necessária a 

utilização de técnicas de engenharia de software que objetivam a redução dos custos e 

esforços empreendidos nas várias fases do desenvolvimento e da manutenção do software 

(PRESSMAN, 2010). Nesta direção, metodologias convergem e contribuem para reutilização 

de técnicas, mecanismos e experiências bem-sucedidas (OLIVEIRA, 2014). Entre os diversos 

métodos utilizados, um grupo se evidencia: as metodologias ágeis.  

 Diferentes processos de desenvolvimento de software vêm sendo definidos e adotados 

pela indústria (PRESSMAN, 2010). De uma maneira geral, esses processos definem etapas 

repetíveis para o desenvolvimento do software, utilizando muitas vezes técnicas para o 

gerenciamento e controle do projeto (OLIVEIRA, 2014). A escolha do processo é 

influenciada pelas aplicações desenvolvidas e características das empresas, não existindo um 

modelo de processo padrão e definitivo para ser adotado em todas as aplicações e tipos de 

negócios (SOMMERVILLE, 2007). 

 O uso de métodos ágeis em projetos de software se tornou um modelo usado por 

inúmeras empresas visto que seus prazos de entregas curtos conflitam com a complexidade 

dos processos de desenvolvimento que existiam. Diante desse dilema da não entrega em 

tempo hábil, iniciou-se um movimento para que se definissem métodos ágeis. Mesmo assim, 

não existe uma avaliação prévia se o método escolhido serve e se adequa a determinada 

empresa e/ou projeto, o que provoca um esforço perdido das equipes para se adaptar ao 

framework ágil escolhido e, sem planejamento, pode trazer problemas de aceitação levando 

até mesmo ao descrédito da melhoria de processo de desenvolvimento implantada. 

 Em geral, as metodologias ágeis seguem alguns princípios básicos: ciclos de 

desenvolvimento curtos; pequenas e constantes entregas; cooperativo, com participação ativa 

e presença constante do cliente durante o desenvolvimento do software; e, principalmente, 

adaptável, onde a ocorrência de mudanças é aceitável durante todo o ciclo de 

desenvolvimento (COSTINHAS, 2013). Esses princípios são encontrados nas seguintes 

metodologias: Kanban, Scrum e XP. O uso dessas metodologias com adaptações de outros 

modelos tradicionais no meio acadêmico possibilita que o processo se ajuste as necessidades 

da empresa e, assim, atinja a melhoria do processo de desenvolvimento desejada. 

 Essa adaptação deve focar principalmente na qualidade do produto final entregue. 

Atualmente o método ágil está sendo usado muito com foco na entrega do produto final para o 
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cliente. O problema é que isto está levando a baixa qualidade dos softwares desenvolvidos 

devido ao uso inadequado de testes, falta de documentação, processos inadequados a empresa 

e baixo uso de ferramentas aderentes ao processo de desenvolvimento. Esses fatores trazem 

prejuízos principalmente na manutenção do produto final e, por consequência, na sua 

qualidade. E essa manutenção traz desconfortos futuros para a equipe, para o cliente e para a 

diretoria, ou seja, as partes interessadas no processo. A garantia da qualidade, confiabilidade, 

eficiência, segurança e manutenibilidade são métricas do desenvolvimento de um projeto em 

grandes empresas (CAROSIA, 2004). 

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 Pressman (2010) já definia a qualidade de software como sendo a “conformidade a 

requisitos funcionais e de desempenho explicitamente declarados, a padrões de 

desenvolvimento claramente documentados e as características implícitas que são esperadas 

de todo software profissionalmente desenvolvido”. 

 Bueno (2011, pg. 2) afirma que “a Garantia de Qualidade de Software é uma atividade 

que é aplicada ao longo de todo o processo de engenharia de software”.  

 Essas duas afirmações põem em evidência a qualidade durante todo o ciclo do 

desenvolvimento de software para o êxito do produto final. As metodologias ágeis mudaram 

as atividades de gestão de projetos evitando documentações extensas e prolixas, mas apenas 

focando nas características que o cliente/usuário necessita. O problema do uso dessa 

metodologia é que, inúmeras vezes, a documentação do produto é totalmente ignorada. Isso 

pode ser explicado por algumas crenças da filosofia ágil que já garantem a qualidade do 

software produzido, tais como a Refatoração, Test-Driven Development (TDD) e 

Programação em Par. O fato é que essas características têm foco no produto desenvolvido, 

não na documentação necessária para acompanhamento do projeto e, principalmente, para a 

posterior manutenção do mesmo. 

 Apesar da importância dos métodos ágeis e sua contribuição positiva para a qualidade 

do produto e satisfação das partes interessadas, os modelos de garantia de qualidade existentes 

não aderem facilmente a esses métodos devido a agilidade imposta pelos mesmos 

(OLIVEIRA, 2014).  
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1.2 QUESTÕES DA PESQUISA 

 Diante desta situação-problema surge a seguinte questão central dessa pesquisa: Quais 

fatores e ferramentas para criar um ambiente de gerenciamento e desenvolvimento de 

software com métodos ágeis sem perda da qualidade? 

 Outras questões secundárias são de interesse desta pesquisa e serão respondidas: 

 Quais são os fatores de sucesso apresentados na literatura para a gestão ágil de 

software aliada a qualidade do produto final? 

 Quais ferramentas e procedimentos contribuem para melhoria da qualidade de 

um produto desenvolvido com métodos ágeis? 

 Qual a percepção das partes interessadas envolvidas no desenvolvimento de 

software em relação aos fatores que mais influenciam no sucesso da entrega de 

um produto final com qualidade? 

 Qual ambiente de desenvolvimento influencia no sucesso da qualidade do 

software desenvolvido quando esse terá uma longa duração de vida exigindo 

muitas manutenções evolutivas e corretivas? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.3.1 Objetivo geral 

           O objetivo geral dessa pesquisa é propor fatores e ferramentas para gerenciamento e 

desenvolvimento de software utilizando métodos ágeis com foco na qualidade. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos estão descritos a seguir: 

a) Identificar na bibliografia recente os fatores críticos de sucesso mais 

destacados pelos autores sobre o tema metodologia ágil. 

b) Identificar as ferramentas e procedimentos amplamente utilizados pela 

comunidade e pelo mercado de software.  

c) Mapear a percepção das partes interessadas sobre o grau de influência dos FCS 

identificados na implementação de um ambiente de gerenciamento e 

desenvolvimento de software com métodos ágeis. 
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d) Analisar o ambiente de desenvolvimento de projetos de software com foco na 

qualidade, quando esse tem uma longa duração de vida exigindo muitas 

manutenções evolutivas e corretivas. 

 O Quadro 1 apresenta as relações entre as questões de pesquisa e os objetivos 

específicos. 

Questões da Pesquisa Objetivos Específicos 

a) Quais são os fatores de sucesso 

apresentados na literatura para a gestão 

ágil de software aliada a qualidade do 

produto final? 

a) Identificar na bibliografia recente os 

fatores críticos de sucesso mais destacados 

pelos autores sobre o tema metodologia ágil. 

b) Quais ferramentas e procedimentos 

contribuem para melhoria da qualidade de 

um produto desenvolvido com métodos 

ágeis? 

b) Identificar as ferramentas e procedimentos 

amplamente utilizados pela comunidade e 

pelo mercado de software. 

c) Qual a percepção das partes 

interessadas envolvidas no 

desenvolvimento de software em relação 

aos fatores que mais influenciam no 

sucesso da entrega de um produto final 

com qualidade? 

c) Mapear a percepção das partes interessadas 

sobre o grau de influência dos FCS 

identificados na implementação de um 

ambiente de gerenciamento e 

desenvolvimento de software com métodos 

ágeis. 

d) Qual ambiente de desenvolvimento 

influencia no sucesso da qualidade do 

software desenvolvido quando esse terá 

uma longa duração de vida exigindo 

muitas manutenções evolutivas e 

corretivas? 

d) Analisar o ambiente de desenvolvimento 

de projetos de software com foco na 

qualidade, quando esse tem uma longa 

duração de vida exigindo muitas 

manutenções evolutivas e corretivas. 

QUADRO 1 – RELAÇÕES ENTRE AS QUESTÕES DE PESQUISA E OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FONTE: Elaboração Própria (2018) 
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1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 Foram pesquisados artigos disponíveis nas bases SCOPUS e SCIELO, no período de 

junho a agosto de 2018, com o propósito de identificar fatores críticos e ferramentas 

relacionadas ao desenvolvimento de software e qualidade pertencentes aos métodos ágeis. 

Essa necessidade se justifica para definir a estratégia de implementação desses métodos nas 

organizações com intuito de atingir os objetivos do estudo. 

 Contudo não está contemplado no escopo desta pesquisa fatores de sucesso para 

projetos de curta duração e escopo reduzido, ou seja, projetos que possuem requisitos bem 

definidos, risco baixo de desenvolvimento e baixa probabilidade de manutenções evolutivas e 

corretivas. A delimitação se deu com base em projetos de longa duração com requisitos 

poucos conhecidos e que exigirão muitas manutenções evolutivas e corretivas. A instituição 

que foi objeto de estudo é pública e utilizava metodologia cascata para desenvolvimento de 

software. 

 Foi também feita uma pesquisa de campo com profissionais da área de 

desenvolvimento de software de várias regiões do Brasil e alguns do exterior, no mês de 

novembro/2018, visando mapear o grau de influência dos FCS pesquisados na literatura. 

 

1.5 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 Ao final da análise bibliográfica e do estudo prático, espera-se comprovar que as 

metodologias ágeis trazem inúmeros benefícios, mas que algumas críticas precisam ser 

abordadas, como a necessidade da documentação para melhor qualidade do produto e 

entendimento da equipe. Além disso, avaliar a estrutura da empresa antes da implantação de 

metodologias ágeis é um fator crucial para o sucesso. 

 A documentação é gerada em momentos diferentes de acordo com cada modelo: no 

modelo tradicional a documentação é criada antes da fase de desenvolvimento do projeto e, 

apesar de mais completa, atrasa as entregas para o cliente além de sofrer mudanças no 

decorrer do tempo. Já no ágil, a documentação muitas vezes é ignorada, trazendo prejuízos 

futuros para o entendimento do produto criado.  

 Para atingir os benefícios de qualidade, agilidade, documentação adequada e 

satisfação da equipe e clientes, o melhor dos cenários é mesclar os dois conceitos. A agilidade 

dos métodos ágeis é importante desde que sejam abordadas outras características essenciais 
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para sua implantação: correta documentação, aceitação da empresa e equipe e qualidade final 

do produto. Caso essas variáveis não sejam avaliadas, o risco do insucesso da gestão ágil na 

empresa é enorme. 

 A documentação exagerada traz prejuízos para o modelo ágil, por isso que a adaptação 

dos modelos e das empresas é importante para o sucesso dessa metodologia. Ressalta-se que, 

quanto mais complexo o sistema e com baixa tolerância a mudanças, maior é a necessidade de 

documentação para atingir seus objetivos. Sistemas simples são mais aceitáveis a 

metodologias ágeis sem nenhuma adaptação.  

 Desta forma, espera-se como contribuição desta pesquisa a proposta de um ambiente 

de desenvolvimento de software unindo metodologia ágil e sua agilidade juntamente com 

melhorias adaptáveis de métodos tradicionais, assim, garantindo a qualidade do software e de 

sua documentação pertinente. Diante desse cenário também foram incorporados ferramentas 

já conhecidas que garantem qualidade do produto: Sonarqube, JUnit, Jenkins, Apache 

Maven, entre outras. 

 

1.6 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 Com base em Paixão (2014), a estrutura desse artigo foi dividida em seis capítulos. O 

primeiro faz a introdução ao trabalho, abordando a contextualização da pesquisa, a situação 

problema, as questões, os objetivos, delimitações, justificativa e a relevância do estudo. O 

capítulo 2 traz a fundamentação teórica apresentando os conceitos que são base desta 

pesquisa. 

 O terceiro capítulo apresenta os resultados da revisão bibliográfica, com a síntese dos 

artigos selecionados para esta pesquisa e também uma análise bibliométrica destes artigos. 

 O quarto capítulo registra a metodologia utilizada no estudo e as etapas da pesquisa. 

Dessa metodologia, surgiu o survey que é descrito neste mesmo capítulo. 

 O quinto apresenta a análise do perfil dos respondentes, o mapeamento das respostas e 

as melhorias de processo e qualidade atingidas pela empresa do estudo prático, juntamente 

com a proposta de fatores e ferramentas. 

 Já no sexto encontram-se as conclusões do trabalho. Após são apresentadas as 

referências utilizadas na pesquisa e, por último, o apêndice com o questionário usado neste 

trabalho. 
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 A Figura 1 mostra a estrutura do estudo, que está dividido em seis capítulos e seus 

subtítulos. 

 

FIGURA 1 – ESTRUTURA DO ESTUDO 

FONTE: Elaboração Própria (2018) 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Esta seção apresenta alguns conceitos sobre as áreas envolvidas no desenvolvimento 

deste trabalho. O primeiro tópico trata sobre os conceitos de Engenharia de Software. Após 

serão tratados os temas Qualidade e Documentação de Projetos de Software. Por último, 

foram abordadas as Metodologias de Desenvolvimento de Software e, com mais 

profundidade, os Métodos Ágeis. 

 

2.1 ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 Para Sommerville (2007), a Engenharia de Software é um ramo de engenharia, cujo 

foco é o desenvolvimento dentro de custos adequados de sistemas de software de alta 

qualidade. A Engenharia de Software envolve ferramentas, métodos, processo e foco na 

qualidade. Qualquer abordagem de engenharia (inclusive de software) deve estar 

fundamentada em um comprometimento organizacional com a qualidade. A pedra 

fundamental que sustenta a engenharia do software é o foco na qualidade (PRESSMAN, 

2010).  

Para Fuggetta (2000), um dos principais objetivos da Engenharia de Software é 

desenvolver sistemas com qualidade, dentro dos prazos estabelecidos e sem a necessidade de 

alocação de mais recursos. Para que tal objetivo seja alcançado, o foco não deve estar apenas 

nos produtos gerados, mas também no seu processo de desenvolvimento. A qualidade de um 

produto de software depende fortemente da qualidade do processo de software utilizado em 

seu desenvolvimento. 

A definição de um processo de software é complexa e devem ser realizados caso a 

caso, levando-se em consideração as especificidades do projeto em questão. Deve-se 

considerar a adequação às tecnologias envolvidas, ao tipo de software em questão, ao domínio 

de aplicação, ao grau de maturidade (ou capacitação) da equipe em engenharia de software, às 

características próprias da organização e às características do projeto e do grupo de 

desenvolvimento (ROCHA et al., 2001). 

Um elemento chave dessas normas e modelos de maturidade é a definição de um 

processo padrão descrevendo as atividades que devem ser realizadas em todos os projetos de 

software de uma organização, bem como os demais ativos de processo envolvidos, dentre eles 

artefatos, procedimentos, ferramentas e papéis. O uso de um processo padrão como base para 

o planejamento do processo de software específico de um projeto permite aos gerentes de 
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projeto definir planos em conformidade com os padrões de qualidade e procedimentos da 

organização (BERGER, 2003). 

De fato, nenhum projeto é igual ao outro e, portanto, para ser efetivo e conduzir a 

produtos de qualidade, um processo deve ser adequado às características específicas do 

projeto, considerando, dentre outros, o tipo de software a ser desenvolvido, o paradigma, o 

domínio de aplicação, características da equipe, tamanho, complexidade e criticidade do 

projeto. Assim, é necessária uma abordagem flexível e configurável para a definição de 

processos, de modo a facilitar a adaptação de processos padrão às necessidades específicas de 

cada projeto e empresa (BERTOLLO, 2006). 

Ressalta-se ainda uma importante área da engenharia de software que é a Engenharia 

de Requisitos (ER). O Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) define ER 

como o processo de aquisição, refinamento e verificação das necessidades do cliente para um 

sistema de software, objetivando-se ter uma especificação completa e correta dos requisitos de 

software. Segundo Pressman (2010), a engenharia de requisitos fornece o mecanismo 

apropriado para entender aquilo que o cliente deseja, analisando as necessidades, avaliando a 

viabilidade, negociando soluções, especificando-as sem ambiguidade e gerenciando suas 

mudanças. 

A ER exige o envolvimento do usuário e a clareza no entendimento dos requisitos e, 

por isso, é um fator crítico para o sucesso dos projetos de software. Apesar da importância da 

ER, essa prática é vista nas abordagens ágeis como uma prática burocrática que torna o 

processo menos ágil (MEDEIROS, 2015).   

 

2.2 QUALIDADE DE SOFTWARE 

 Qualidade de Software é um subárea de Engenharia de Software. Trata-se de um 

conjunto de características de um software que é desejável que estejam presentes no mesmo. 

E, também, de um conjunto de processos, ferramentas e técnicas que são usados para garantir 

as características desejadas. Logo, qualidade de software é a capacidade de um produto de 

software de satisfazer as necessidades implícitas e explícitas quando usado em condições 

específicas (ISO/EIC 9126-1 e ISO/IEC 25010). 

Grande parte dos processos de software nas empresas não aplica princípios e 

ferramentas para garantia da qualidade. Isso ocorre pois apenas focam na dimensão funcional, 

verificando se o software apresenta o comportamento esperado na sua interface, ou seja, 
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externamente não apresenta erros, não levando em consideração aspectos de qualidade de 

codificação e de arquitetura. 

 Ter um software com qualidade deficitária em sua arquitetura e na sua codificação, 

mesmo que não apresente erros visíveis em sua interface, pode degradar a performance ao 

longo do tempo aumentar o esforço necessário em manutenções. Requisitos de qualidade tem 

o objetivo de reduzir as ocorrências de paradas e os prazos e custos de manutenções por falha 

de software. 

Uma das premissas da qualidade do software é que ela depende do processo de 

desenvolvimento, ou seja, um processo que tenha qualidade influencia diretamente o produto 

que está sendo entregue para o cliente. Por isso que a qualidade do software depende de um 

bom desenho do método escolhido pela organização para gerenciar seus projetos, seja ele 

métodos tradicionais ou ágeis. 

Percebe-se que a qualidade está fortemente relacionada à conformidade com os 

requisitos e isso diz respeito à satisfação do cliente (OLIVEIRA, 2014). Os requisitos do 

produto são especificados por pessoas com o objetivo de satisfazer as necessidades de outras 

pessoas com apoio da ferramenta ou serviço criado. Logo qualidade de software é diretamente 

proporcional a aderência e conformidade com seus requisitos. Assim, a qualidade deve 

atender as necessidades e expectativas do cliente, considerando o cliente e o fornecedor 

interno, e envolver todas as pessoas da organização. Ela influencia todas as partes da 

organização: clientes, usuários finais, desenvolvedores, analistas e diretores. 

É importante citar dois importantes defensores da qualidade: Joseph M. Juran 

preocupou-se com o impacto nos trabalhadores individuais e no envolvimento e motivação da 

força de trabalho nas atividades de melhoria da qualidade; e W. Edwards Deming afirmou que 

qualidade inicia com o alto nível gerencial e é uma atividade estratégica, enfatizando a 

necessidade dos métodos estatísticos, participação, educação e proposta de melhoria. Ou seja, 

ambos os defensores da qualidade dizem que a qualidade influencia e é influenciada pelas 

pessoas da empresa. 

 PMBOK (2013, p. 84) descreve a qualidade como “Totalidade de características de 

um produto que o torna capaz de satisfazer necessidades declaradas e implícitas”. Um 

produto, projeto ou processo de qualidade deve entregar seus resultados satisfazendo as 

necessidades de seus clientes e usuários e ser viável operacionalmente e financeiramente para 

a organização que o produz. 
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 Quando um item é avaliado em características mensuráveis é possível identificar dois 

tipos de qualidade. A qualidade de projeto ou externa e a de conformidade com as 

especificações ou interna. Qualidade de projeto se refere às características que projetistas 

planejam para um item, como por exemplo, indicadores de tolerância e desempenho, refere-se 

às propriedades de software que interagem com o ambiente. A qualidade de conformidade é o 

nível com que um produto atende às suas especificações, é obtida através de revisões de 

documentos de especificação, verificação de modelos ou por análise estática do código-fonte. 

É possível perceber que a definição de qualidade pode ser modificada ou estendida. Neste 

sentido, Pressman (2010) foca em três pontos de qualidade: 

1. Requisitos de software são a base para se realizar medidas de qualidade. A 

falta de conformidade com as especificações é um problema de falta de 

qualidade. 

2. Padrões especificados definem um conjunto de critérios de desenvolvimento 

que guiam a forma como o software será desenvolvido. A não conformidade 

com as definições desses padrões resultará em falta de qualidade. 

3. O software deve obedecer requisitos que muitas vezes estão implícitos, mas 

são esperados de um software profissional, como manutenibilidade. A ausência 

desses itens torna a qualidade de um software contestável. 

 O modelo de qualidade da ISO/IEC 9126 possui duas partes. A primeira parte do 

modelo é aplicável para modelagem da qualidade interna e externa de um produto de 

software, enquanto a segunda parte tem o objetivo de modelar a qualidade em uso de um 

produto de software. As duas partes são necessárias para que se possa modelar a qualidade de 

um produto de software em fases diferentes do seu ciclo de desenvolvimento (OLIVEIRA, 

2014). 

 O modelo ISO/IEC 9126 propõe atributos de qualidade que é baseado em seis 

características: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e 

portabilidade. A Figura 2 mostra essas características e suas sub-características. 
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FIGURA 2 – MODELO DE QUALIDADE ISO/IEC 9126 - CARACTERÍSTICAS E SUB-

CARACTERÍSTICAS  

FONTE: Adaptado do Modelo de Qualidade da Norma ISO 9126 (2018) 

 

2.2.1 Controle e Garantia de Qualidade 

Controle de qualidade abrange uma série de revisões, inspeções e testes utilizados 

durante o processo de desenvolvimento de software, na tentativa de garantir que o produto 

final cumpra com os requisitos especificados. As atividades de controle de qualidade podem 

ser totalmente automatizadas, manuais, ou uma combinação das duas. O conceito chave é que 

todos os produtos devem possuir especificações definidas e mensuráveis e portanto que 

podem ser comparadas com a saída de cada atividade do processo de desenvolvimento 

(OLIVEIRA, 2014). 
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A atividade de revisão é um processo ou reunião na qual um produto ou conjunto de 

produtos é apresentado à equipe de projeto, gerentes, usuários, consumidores ou partes 

interessadas para comentários e aprovações. Seus tipos são: revisão de código, de 

planejamento, formal, de requisitos ou de conclusão dos testes (IEEE, 1991).  

Já a refatoração é o processo de alterar um produto de software para melhorar sua 

estrutura interna, sem alterar o comportamento externo, podendo ser aplicada a qualquer 

documento ou parte do produto de software. A refatoração pode ser realizada separando um 

método em outros menores e mais coesos, trocando forma de acesso a variáveis e outras 

alterações que em conjunto ajudam a melhorar a arquitetura, e portanto a qualidade do 

software (OLIVEIRA, 2014). 

A atividade de teste de software contribui para o aumento da confiança nos produtos 

desenvolvidos, o teste de software influencia diretamente a qualidade de um produto. O teste 

de software por si só não aumenta a qualidade de um sistema, mas serve com um mecanismo 

para se controlar e aferir se os requisitos do produto estão sendo alcançados. A atividade de 

teste contribui para evidenciar que um software desempenha as funções de acordo com suas 

especificações (PRESSMAN, 2010). 

É impossível afirmar com certeza que um software estará livre de defeitos, porém o 

teste de software contribui para que haja um aumento da confiança, através de indicadores que 

demonstram que o software executa as funcionalidades esperadas de forma aceitável e com o 

mínimo de qualidade (HARROLD, 2000). É fortemente recomendável ter teste automatizado 

até para garantir que mesmo trocando a tecnologia o software vai continuar funcionando. 

Existem três fases para a atividade de teste: 

 Teste de Unidade: busca encontrar defeitos de lógica e de implementação, 

inseridos na menor unidade de software, visando garantir o bom 

funcionamento do mesmo (MYERS et al., 2004). 

 Teste de Integração: é utilizado na integração de módulos de software e tem 

por objetivo revelar defeitos relacionados a comunicação e interfaces 

(MALDONADO, 1991). 

 Teste de Sistema: após integração dos módulos do sistema, é realizado um 

teste geral do programa desenvolvido com objetivo de avaliar o sistema como 

um todo, observando se funcionalidades descritas nas especificações do 

sistema foram corretamente implementadas (PRESSMAN, 2010). 

Para os critérios apresentados anteriormente, três técnicas são utilizadas: 
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 Teste Funcional: também conhecido como teste de caixa-preta, os critérios e 

requisitos de teste são obtidos através da especificação funcional do sistema 

(DELAMARO et al., 2007). A avaliação final desse teste é apresentar se o 

sistema funciona conforme sua especificação, considerando apenas as 

entradas, as saídas e o estado do programa. 

 Teste Estrutural: também conhecido como caixa-branca, os casos de teste são 

derivados a partir da estrutura interna do sistema (MYERS et al., 2004; 

PRESSMAN, 2010). São testados os fluxos do sistema referentes a execução 

do sistema, comandos e desvios, caminhos que envolvam definições e usos de 

variáveis. 

 Teste Baseado em Defeitos: investiga os tipos de erros mais frequentes 

cometidos por programadores no desenvolvimento de softwares.  

 

2.2.2 Métricas de Qualidade 

Uma métrica de qualidade é uma propriedade mensurável que indica se um ou mais 

critérios de qualidade estão sendo alcançados. Se um dos objetivos do sistema é ser eficiente, 

devem ser criadas perguntas acerca da eficiência do sistema e como garanti-la. Essas 

perguntas devem ser formuladas de modo que possam ser respondidas diretamente por 

métricas que refletem os objetivos do sistema. 

Apesar de existirem muitas medidas de qualidade de software, corretude, 

manutenibilidade, integridade, usabilidade fornecem poderosos indicadores para a equipe de 

desenvolvimento de um projeto (PRESSMAN, 2010): 

 Corretude - Um programa deve operar corretamente. Corretude é o grau no 

qual um software realiza as funções esperadas. A métrica mais comum de 

corretude é o número de defeitos, onde um defeito é definido por uma falta de 

conformidade com a especificação. Quando se considera a qualidade do 

produto como um todo, defeitos são os problemas reportados pelos usuários do 

programa. 

 Manutenibilidade - Manutenção de software requer mais esforço do que 

qualquer outra atividade de engenharia de software. A manutenibilidade é a 

facilidade com a qual um programa pode ser corrigido quando um erro é 
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encontrado, quando o ambiente sofre alterações, ou quando o cliente deseja 

mudar os requisitos do sistema.  

 Integridade - Esse atributo mede a habilidade de um sistema de suportar 

ameaças (intencionais ou não) a sua segurança. Ataques podem ser realizados 

em três componentes: programas, dados e documentos. 

 Usabilidade - Já é uma palavra intrínseca dos produtos de software. Se um 

produto não é de fácil utilização, ele está predestinado a falhar como produto, 

mesmo que execute as funcionalidades requeridas.  

 Eficiência na remoção de defeitos - É uma métrica que merece um destaque 

pois fornece benefícios de qualidade no nível de projeto e de processo. É 

importante que o número de erros encontrados antes da entrega do software 

para o usuário final seja maior que o número de defeitos encontrados após a 

entrega. O objetivo final é que a equipe de projeto implemente técnicas para 

encontrar o maior número de erros possíveis, ou seja, os erros devem ser 

encontrados antes da entrega para o usuário final, até por isso a importância 

dos testes automatizados. 

 

2.3 DOCUMENTAÇÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE 

A documentação em projetos é importante para registrar todas as fases do projeto, 

como cada item foi desenvolvido e quais decisões foram tomadas. Mesmo assim, é comum 

projetos com pouca ou nenhuma documentação, principalmente nas empresas que adotam 

métodos ágeis, o que pode impactar negativamente na sua manutenibilidade, seja pela 

impossibilidade de comparar o previsto e o realizado ou pelos problemas que isso pode 

acarretar no relacionamento com o cliente e no atendimento de novas demandas (SANTOS 

JR, 2010 e LEAL, 2014). 

O desenvolvimento de projetos é um processo dinâmico e a falta de documentação 

pode trazer problemas para equipe que não terá segurança para avaliar mudanças durante as 

manutenções do produto, aumentando o risco de manter o software. Além disso, a 

documentação de projetos ajuda na integração de novos membros na equipe, pois as 

especificações do produto são conhecidas, contribuindo na facilidade do novo integrante 

entender o negócio (SANTOS JR, 2010 e LEAL, 2014). 
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É importante ressaltar a ligação direta entre documentação e a qualidade do produto, 

pois um projeto documentado adequadamente traz comunicação e segurança para o gerente e 

o cliente avaliarem a direção do projeto. Assim, todos os envolvidos são informados sobre o 

desenvolvimento e se mantêm alinhados com as expectativas. 

Quando o cliente questiona sobre determinado comportamento do sistema, a falta de 

documentação faz com que a resposta seja dada através da análise direta do código-fonte do 

software para então ter um entendimento do comportamento do sistema. Com a 

documentação, a resposta para a necessidade do cliente é muito mais rápida pois apenas a 

leitura do texto levaria ao entendimento da necessidade solicitada.  

Por fim, uma das críticas das metodologias ágeis é a falta de documentação necessária 

para o desenvolvimento do projeto. Por exemplo, o Scrum prega a entrega contínua de valor 

para o cliente. Porém, nem sempre o cliente enxerga a documentação do software que está 

sendo desenvolvido como algo de valor. E isso pode trazer impactos negativos na relação 

cliente/empresa e também nas relações internas como, por exemplo, dos analistas com os 

desenvolvedores. 

 

2.4 METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 Originalmente, modelos de processo prescritivo foram propostos para trazer ordem ao 

caos existente na área de desenvolvimento de software. A história demonstrou que os modelos 

tradicionais contribuiram no trabalho de engenharia de software e forneceram um roteiro 

razoavelmente eficaz para apoiar as equipes de software (CONCEIÇÃO et al., 2015). Para 

Pressman (2010), os modelos de processo de desenvolvimento de software mais utilizados 

são:  

 Modelo Cascata: o modelo cascata, algumas vezes chamado ciclo de vida 

clássico, sugere uma abordagem sequencial e sistemática para o 

desenvolvimento de software, começando com o levantamento e necessidades 

por parte do cliente, avançando pelas fases de planejamento, modelagem 

construção, emprego e culminando no suporte contínuo do software concluído;  

 Modelo Incremental: o modelo incremental aplica sequências lineares, de 

forma escalonada, à medida que o tempo vai avançando. Cada sequência linear 

gera “incrementos” (entregáveis/aprovados/liberados) do software de maneira 

similar aos incrementos gerados por um fluxo de processos evolucionários;  
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 Modelos de Processo Evolucionário: modelos evolucionários são iterativos. 

Apresentam características que possibilitam desenvolver versões cada vez 

mais completas de software. Os dois modelos mais comuns em processos 

evolucionários são a prototipação onde, frequentemente, o cliente define uma 

série de objetos gerais para o software, mas não identifica, detalhadamente, os 

requisitos para funções e recursos; e o modelo espiral, que é um modelo de 

processo de software evolucionário que acopla a natureza iterativa da 

prototipação com os aspectos sistemáticos e controlados do modelo cascata;  

 Modelos Concorrentes: a modelagem concorrente se aplica a todos os tipos de 

desenvolvimento de software, fornecendo uma imagem precisa do estado atual 

de um projeto. Em vez de limitar as atividades, ações e tarefas da engenharia 

de software a uma sequência de eventos, ela define uma rede de processos. 

 

2.5 MÉTODOS ÁGEIS 

 Para Pressman (2010), metodologias ágeis se desenvolveram em um esforço para 

sanar fraquezas reais e perceptíveis da Engenharia de Software convencional. O 

desenvolvimento ágil oferece benefícios importantes, no entanto, não é indicado para todos os 

projetos, produtos, pessoas e situações, também não é antítese da prática de Engenharia de 

Software consistente e pode ser aplicado como uma filosofia em geral para todos os trabalhos 

de software (CONCEIÇÃO et al., 2015).  

 Método ágil ou agile cresceu nos últimos anos devido o mercado demandar respostas 

mais dinâmicas e maior produtividade para atender os clientes e projetos. De acordo com 

Cockburn e Highsmith (2001), os métodos ágeis foram propostos de uma perspectiva que 

espelha as mudanças turbulentas tecnológicas e de negócio de hoje em dia. As abordagens 

tradicionais não lidavam com essas mudanças, onde se documenta detalhadamente as 

necessidades do cliente antes da produção do produto em si.  

 Os métodos ágeis aplicam desenvolvimento iterativo e evolutivo, planejamento 

adaptável e flexível, promovem entregas evolutivas e incluem outros valores e práticas para se 

promover a agilidade, rapidez e respostas flexíveis as mudanças (LARMAN, 2004). O 

software não é desenvolvido e disponibilizado integralmente, mas em uma série de 

incrementos e, cada um deles inclui uma nova funcionalidade do sistema (SOMMERVILLE, 

2007).  
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 É importante reforçar a ideia de que o movimento ágil não é uma anti-metodologia. 

Surgiu a partir de pessoas interessadas em novas abordagens diferente das anteriores, 

orientadas a extensa documentação e muitas vezes morosas. É apoiada pela utilização de 

modelagens, mas não a elaboração de diagramas que nunca serão utilizados. A documentação 

é importante, entretanto não se deve criar centenas de páginas que raramente serão lidas e 

mantidas (OLIVEIRA, 2014). Nos métodos ágeis, em cada iteração é realizada uma entrega 

para o cliente que inclui novas funcionalidades e/ou uma nova versão do software. Esse 

processo proporciona que o cliente receba regularmente novas funcionalidades do produto, 

mas também gera uma proximidade e colaboração constante entre o cliente e a equipe de 

desenvolvimento. Dessa forma o usuário final recebe um produto realmente útil às suas 

necessidades e com maior qualidade. 

O movimento Ágil não é anti-metodologia, na verdade quer restaurar a credibilidade 

da palavra metodologia, criando um equilíbrio que mantenha a modelagem, os diagramas e a 

documentação, mas não centenas de páginas de volumes nunca mantidos e raramente usados. 

Os agilistas planejam, mas reconhecem os limites do planejamento em um ambiente 

turbulento (AGILE MANIFESTO, 2018). 

Em 2001 um grupo interessado em métodos ágeis e iterativos formaram a Aliança 

Ágil e foi criado o “Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software”, que se tornou 

muito conhecido entre o meio de desenvolvimento de software pois norteou as práticas para a 

metodologia ágil em gestão de projetos. Esse manifesto basicamente reúne 4 (quatro) valores 

e 12 (doze) princípios (AGILE MANIFESTO, 2018). 

Os valores do AGILE MANIFESTO (2018): 

 Os indivíduos e as interações entre eles mais que os processos e as 

ferramentas; 

 O software funcionando mais do que uma documentação completa e 

abrangente; 

 A colaboração com e dos clientes mais do que as negociações de contratos e; 

 Respostas a mudanças mais do que seguir o plano inicial. 

Importante salientar que não se diz que os itens à direita não são importantes, apenas 

qual devem ser as prioridades. 

Os princípios do AGILE MANIFESTO (2018): 
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 A maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e 

contínua de software de valor; 

 Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos 

ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens 

competitivas; 

 Entregar software funcionando com frequência, preferencialmente em 

semanas; 

 Cooperação diária entre pessoas que entendem do ‘negócio’ e 

desenvolvedores; 

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

de confiança; 

 A maneira mais eficaz e eficiente de transmitir informações é através de 

conversas cara a cara; 

 Softwares funcionais são a principal medida de progresso do projeto; 

 Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter indefinidamente, 

passos constantes; 

 Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a agilidade; 

 Simplicidade é essencial. Cultivar a arte de maximizar a quantidade de 

trabalho que não precisou ser feito; 

 As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes auto-

organizadas; 

 Em intervalos regulares, o time reflete em como se tornar mais efetivo, então, 

se ajustam e otimizam seu comportamento de acordo. 

Entre os métodos ágeis conhecidos pode-se citar o SCRUM e o KANBAN. O enfoque 

nesses dois métodos facilitou os trabalhos desta pesquisa, uma vez que os participantes da 

empresa do estudo prático possuem conhecimento dessas duas técnicas. 
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2.5.1 Scrum 

As principais características do Scrum são: projetos divididos em ciclos chamados 

Sprint; cada fim de Sprint é uma iteração do produto; são feitas reuniões diárias e também no 

final de cada Sprint; as funcionalidades que devem ser desenvolvidas ficam em um Backlog 

ordenado de tarefas (COSTINHAS, 2013). 

O Scrum maximiza a entrega de software de modo eficaz, adaptando-se à realidade 

das mudanças. As funcionalidades de maior valor são desenvolvidas antecipadamente, 

enquanto as menos prioritárias são rebaixadas para desenvolvimento posterior, conforme 

demonstrado na Figura 3.  

 

FIGURA 3 – PRIORIDADE DAS TAREFAS NO SCRUM  

FONTE: Disponível em: http://www.mindmaster.com.br/scrum. Acesso em: 18 agosto 2018 

 

Os princípios do Scrum são consistentes com o manifesto ágil e são usados para 

orientar as atividades de desenvolvimento dentro de processo que incorpora as seguintes 

atividades estruturais: requisitos, análise, projeto, evolução e entrega. Em cada atividade 

metodológica, ocorrem tarefas a realizar dentro de um padrão de processo chamado Sprint. O 

trabalho realizado dentro de um Sprint é adaptado ao problema em questão e definido, e 

muitas vezes modificado em tempo real, pela equipe de desenvolvimento Scrum 

(CONCEIÇÃO et al., 2015). A Figura 4 detalha o fluxo geral do Scrum.  

http://www.mindmaster.com.br/scrum
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FIGURA 4 – FLUXO GERAL DO SCRUM 

FONTE: Disponível em: Scrum.org. Acesso em: 18 agosto 2018 

 

Segundo Abrahamsson et al. (2002), as práticas de gestão do Scrum são: 

 Lista de Backlog de Produto - Lista de requisitos técnicos e de negócios, 

ordenados por prioridade. Pode incluir funcionalidades, correções, atualização 

de tecnologia entre outras atividades. Esta lista deve ser controlada através da 

inserção, remoção e atualização de itens durante o processo de 

desenvolvimento. 

 Estimativa de esforço - Análise detalhada dos itens do backlog, com estimativa 

de esforço necessário para se cumprir a atividade. 

 Sprint - São as iterações realizadas durante o desenvolvimento. Cada iteração 

corresponde a um ciclo composto por variáveis de ambiente as quais são 

modificados a cada iteração. A equipe deve se organizar para produzir um 

incremento de software executável e a iteração deve durar aproximadamente 

trinta dias. 

 Reunião de planejamento de sprint - É realizada antes do início de um novo 

sprint. Ela é composta por duas fases, onde na primeira fase o cliente seleciona 

itens do backlog e os prioriza. Em um segundo momento a equipe do projeto 

planeja como o incremento será produzido. 



35 

 

 Backlog de sprint - Lista de itens selecionados do backlog a serem 

desenvolvidos em um determinado sprint. 

 Reunião diária - Reunião para verificar o progresso diário do projeto. A pauta 

da reunião deve ser sempre as atividades realizadas no dia e quais atividades 

serão realizadas até a próxima reunião. A duração da reunião deve ser rígida e 

ter no máximo 15 minutos. 

 Reunião de revisão de sprint - Realizada no final de um sprint, onde a equipe 

apresenta os resultados finais da iteração realizada. Esses resultados podem 

gerar mais itens no backlog do produto e esses devem ser considerados no 

planejamento do próximo sprint. 

Quatro são os papéis principais identificados no Scrum: o SCRUM Master, Product 

Owner, Equipe SCRUM e Cliente. De acordo com Schwaber e Beedle (2001): 

 SCRUM Master: responsável por garantir que as práticas, valores e regras do 

Scrum sejam adotadas e executadas durante todo o projeto, sendo também 

encarregado por remover ou alterar qualquer impedimento ao processo de 

desenvolvimento, permitindo que a equipe trabalhe da forma mais produtiva 

possível. Ele interage com a equipe, com o cliente e com o product owner, 

gerenciando essa comunicação durante todo o projeto. 

 Product Owner: escolhido pelo SCRUM Master, pelo cliente e pelo gerente, 

sendo oficialmente responsável pelo gerenciamento, controle e visibilidade do 

backlog. Ele é responsável pelas decisões finais sobre o backlog, participando 

na estimativa de tempo e esforço para os itens de backlog e transformando-os 

em funcionalidades a serem desenvolvidas. 

 Equipe SCRUM: a equipe de desenvolvimento Scrum possui a autoridade para 

decidir sobre ações necessárias, se organizando para atingir as metas de cada 

sprint. Dessa forma, a equipe está envolvida em atividades como por exemplo, 

estimativa de esforços, criação e revisão do backlog e sugestão de 

impedimentos que precisam ser removidos para o bom desenrolar do projeto. 

 Cliente: participam das tarefas relacionadas aos itens de backlog de produto, 

para que o sistema seja desenvolvido ou melhorado. 

 



36 

 

2.5.2 Kanban  

O Sistema de Produção Toyota na Toyota Motor Company foi elaborado sob dois 

pilares básicos: o Just-in-Time (JIT) e a automação. Entende-se por automação (“jidoka” em 

japonês) o controle autônomo de defeitos. O JIT é a metodologia que busca o atendimento das 

necessidades dos clientes no menor prazo possível, garantido qualidade e trabalhando com o 

mínimo de estoque. Pode ser descrito como sendo uma metodologia que está constantemente 

buscando a integração da organização, através do processo mais simples para permitir que o 

processo de mudança, direcionado pelas necessidades da sociedade, seja atendido com maior 

rapidez e sem desperdício (GUIMARÃES et al., 2008).  

A utilização do JIT e do Sistema Kanban nas empresas simplificaram o processo de 

produção, a otimização e a valorização na utilização dos empregados, a eliminação de erros e 

a redução de custos (eliminando os gastos desnecessários), reduzindo, assim, as incertezas e 

auxiliando todos os níveis de gerência. A obtenção destes objetivos está associada à 

implementação de controle de qualidade total, a visão do padrão de qualidade na empresa 

como um todo, com o objetivo de eliminar os problemas dessa natureza (GUIMARÃES et al., 

2008).  

O método Kanban apresentou um aumento significativo em sua utilização para 

gerenciamento de equipes de desenvolvimento de software. Na prática, o método Kanban 

especifica a utilização de cartões para controlar a quantidade de trabalho em andamento, em 

um determinado fluxo de trabalho. Quando uma etapa do fluxo de trabalho é concluída, um 

cartão (Kanban) é recebido pela próxima etapa do fluxo indicando que um novo trabalho pode 

ser iniciado, quando esse ainda estiver dentro da capacidade determinada para a etapa, 

permitindo a continuidade do trabalho até a atividade ser dada por terminada (FERRÃO et al., 

2015). Muitas empresas utilizam o Kanban em conjunto com o Scrum, adequando os 

conceitos das duas metodologias. 

O principal objetivo da metodologia Kanban é avaliar o trabalho (WIP Work in 

Progress), visando mostrar quando uma funcionalidade do software pode ser arquitetada, 

codificada, testada, etc., por meio da visualização. Por meio de um quadro de atividades, é 

possível perceber qual a quantidade de esforço que poderá ser adicionada, levando-se em 

consideração a indicação de limite e de capacidade da equipe e do software que está sendo 

desenvolvido. Desta forma, a equipe pode fazer entregas a qualquer instante para o cliente e o 

mesmo pode modificar a importância das atividades quando desejar, tornando o 
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desenvolvimento mais transparente, já que é possível visualizar o fluxo de trabalho, sem 

preocupações com as iterações e estimativas, como em outros métodos (ARRUDA, 2012).  

Na prática, as prescrições para o Kanban são: (i) limite do fluxo de trabalho; (ii) 

visualização do fluxo de trabalho; (iii) acompanhamento e otimização do fluxo de trabalho; 

(iv) deixar políticas de processo explícitas; e (v) gerenciar quantitativamente (ANDERSON, 

2010). 

Na área de software, ferramentas Kanban começaram a ser utilizadas com o 

surgimento e a progressiva adoção de métodos ágeis, tais como XP e Scrum. Nesses métodos, 

as equipes posicionam quadros em paredes visíveis da sala de projetos, preenchendo-os com 

cartões que sinalizam os itens de trabalho selecionados para uma dada iteração. Normalmente, 

os cartões são posicionados conforme seu estado presente: não iniciado, em andamento e 

finalizado (CONCEIÇÃO et al., 2015). A Figura 5 demonstra um quadro Kanban utilizado 

para controle das tarefas em projetos ágeis.  

 

FIGURA 5 – MODELO QUADRO KANBAN PARA CONTROLE DE TAREFAS 

FONTE: Disponível em: http://www.caroli.org/sobre-o-kanban/. Acesso em: 18 agosto 2018 

  

 

http://www.caroli.org/sobre-o-kanban/
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3. REVISÃO DA LITERATURA – ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 
 

 

Este capítulo apresenta a análise e o estudo bibliométrico dos artigos selecionados 

com base em pesquisas nas bases Scopus e Scielo. O acesso se deu por meio do Portal de 

Periódicos da Capes no período de 25 de junho de 2018 a 31 de agosto de 2018. Por fim, 

foram realizadas buscas na web por meio do portal do Google Acadêmico e também de livros, 

dissertações, teses, que tratam sobre o tema deste trabalho. Ao final deste capítulo serão 

apresentados os Fatores Críticos de Sucesso obtidos pelo resultado das pesquisas realizadas. 

A metodologia de busca nas bases Scopus e Scielo foi baseado em Costa (2016). 

 

3.1 SCOPUS 

Para a realização das buscas na base de dados Scopus utilizou-se, de forma isolada, os 

seguintes termos acerca do tema: “Agile Method”; “Software Quality”; e “Software 

Engineering”, encontrando 10.551 artigos. Inicialmente a referida busca teve como objetivo 

identificar e investigar o quantitativo geral de publicações nas bases de dados citadas, com 

restrições de filtros de busca para refinamento dos resultados da pesquisa. O Quadro 2 

apresenta os resultados.  

 

Palavras-Chave Filtros (Limitados por) Registros Encontrados 

"Agile Method" Anos: 2014 até 2018 

Document Type: Article, 

Article in Press e Review 

Source Type: Journal 

219 

Consulta: TITLE-ABS-KEY ( "Agile Method" )  AND  ( LIMIT-TO ( SRCTYPE ,  "j" ) )  

AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" )  OR  

LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ip" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

2014 ) )    

   

"Software Quality" Anos: 2014 até 2018 

Document Type: Article, 

857 
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Article in Press e Review 

Source Type: Journal 

Consulta: TITLE-ABS-KEY ( "Software Quality" )  AND  PUBYEAR  >  2013  AND  

PUBYEAR  <  2019  AND  ( LIMIT-TO ( SRCTYPE ,  "j" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 

DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ip" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  

"re" ) ) 

 

"Software Engineering" Anos: 2014 até 2018 

Document Type: Article, 

Article in Press e Review 

Source Type: Journal 

9.475 

Consulta: TITLE-ABS-KEY ( "Software Engineering" )  AND  PUBYEAR  >  2013  

AND  PUBYEAR  <  2019  AND  ( LIMIT-TO ( SRCTYPE ,  "j" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 

DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ip" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  

"re" ) ) 

QUADRO 2 – PALAVRAS-CHAVE E RESPECTIVOS RESULTADOS ENCONTRADOS NA BASE 

SCOPUS 

FONTE: Elaboração própria a partir de pesquisa efetuada por meio do Portal Periódicos Capes, na Base Scopus, 

acessada no período de 25 de junho de 2018 a 31 de agosto de 2018 

 

A verificação de registros encontrados na base Scopus com as três palavras-chave 

pesquisadas isoladamente, evidenciou variados temas acerca dos assuntos Agile Method, 

Software Quality e Software Engineering, por exemplo: Escalabilidade dos Métodos Ágeis; 

Adotando os Princípios dos Métodos Ágeis, Aceitação dos Métodos Ágeis; Qualidade de 

Algoritmos; Modelos de Qualidade; Ciclo de Vida de Software;  Processos de Produção, 

dentre outros.  

Em virtude da alta dispersão e variedade de registros encontrados em relação ao 

contexto desta pesquisa, fez-se necessário um refinamento das buscas com a combinação da 

palavra-chave “Critical Success Factors”, de maneira a convergir para o tema central do 

presente trabalho. Algumas outras restrições de buscas foram contempladas, conforme pode 

ser verificado nos resultados apresentados no Quadro 3 a seguir. 

Palavras-Chave Filtros (Limitados por) Registros Encontrados 

"Agile Method" e 

"Critical Success Factors" 

Anos: 2014 até 2018 

Áreas: Computer Science; 

1 

Por ano: 
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Business, Management 

and Accounting; e 

Engineering 

Document Type: Article, 

Article in Press e Review 

Source Type: Journal 

2018 – 1 

Consulta: TITLE-ABS-KEY ( "Agile Method"  AND  "Critical Success Factors" )  AND  ( 

LIMIT-TO ( SRCTYPE ,  "j" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO 

( DOCTYPE ,  "re" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ip" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 ) AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "COMP" )  OR  

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" ) )   

   

"Software Quality" e 

"Critical Success Factors" 

Anos: 2014 até 2018 

Áreas: Computer Science; 

Business, Management 

and Accounting; e 

Engineering 

Document Type: Article, 

Article in Press e Review 

Source Type: Journal  

1 

Por ano: 

2014 – 1 

Consulta: TITLE-ABS-KEY ( "Software Quality"  AND  "Critical Success Factors" )  

AND  PUBYEAR  >  2013  AND  PUBYEAR  <  2019  AND  ( LIMIT-TO ( SRCTYPE ,  

"j" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ip" )  OR  

LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "COMP" )  OR  

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" ) ) 

 

"Software Engineering" e 

"Critical Success Factors" 

Anos: 2014 até 2018 

Áreas: Computer Science; 

Business, Management 

and Accounting; e 

Engineering 

Document Type: Article, 

16 

Por ano: 

2018 – 1 

2017 – 6 

2016 – 3 
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Article in Press e Review 

Source Type: Journal 

2015 – 4 

2014 – 2 

Consulta: TITLE-ABS-KEY ( "Software Engineering"  AND  "Critical Success Factors" )  

AND  PUBYEAR  >  2013  AND  PUBYEAR  <  2019  AND  ( LIMIT-TO ( SRCTYPE ,  

"j" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ip" )  OR  

LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "COMP" )  OR  

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" ) ) 

TOTAL 18 

QUADRO 3 – FRASES DE PESQUISA E RESPECTIVOS RESULTADOS ENCONTRADOS NA BASE 

SCOPUS 

FONTE: Elaboração própria a partir de pesquisa efetuada por meio do Portal Periódicos Capes, na Base Scopus, 

acessadas no período de 25 de junho de 2018 a 31 de agosto de 2018 

 

Após a realização dessas buscas e a aplicação dos filtros, permaneceram um total de 

18 artigos a serem analisados. Dentre esses registros, a partir da análise dos títulos e dos 

resumos, foram selecionados os artigos que apresentarem maior aderência e adequação ao 

tema central da pesquisa. 

Após a conclusão desta segunda etapa, quatro artigos foram selecionados para leitura e 

análise na íntegra, sendo estes considerados aderentes e relevantes para o estudo e 

desenvolvimento do presente trabalho. O Quadro 4 apresenta este resultado. 

Artigo / Autor / Ano Publicação Breve Resumo 

"Agile Method" e "Critical Success Factors" 

A systematic literature review of success 

factors and barriers of Agile software 

development 

Ghayyur, S.A.K., Ahmed, S., Ali, M., , 

Ahmed, N., Naseem, A.  

2018 

O artigo trata dos fatores motivadores e 

desmotivadores do desenvolvimento de 

software ágil. A literatura mostra que o 

gerenciamento eficaz é a espinha dorsal do 

sucesso do projeto e pode reduzir a taxa de 

falhas em até 70% do seu custo total. Reuniram 

os fatores críticos de sucesso do motivador e 

desmotivador do desenvolvimento de software 

ágil, classificando-os em quatro classes: 

pessoas, organização, técnica e processo.  

 

"Software Quality" e "Critical Success Factors" 

Development and validation of quality 

management constructs for software 

O artigo foca na área de gerenciamento de 

qualidade nas indústrias de software. Foram 
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industries: An empirical investigation 

from India 

Digalwar, A.K., Haridas, P., Joseph, I.N. 

2014 

obtidos 12 fatores críticos de sucesso em 

levantamento nas indústrias de software na 

Índia. Como forma de manter a 

competitividade no mercado, as organizações 

introduzem programas de gestão e melhoria da 

qualidade, melhorando a sua eficácia e 

desempenho. 

  

"Software Engineering" e "Critical Success Factors" 

Non-technical individual skills are 

weakly connected to the maturity of 

agile practices 

Gren, L., Knauss, A., Stettina, C.J.  

2018 

O artigo investiga os fatores críticos de sucesso 

relacionados as habilidades individuais no 

desenvolvimento ágil de software. Embora as 

habilidades técnicas sejam importantes para 

todo tipo de projeto de desenvolvimento de 

software, muitos pesquisadores sugerem que 

habilidades individuais não técnicas são 

especialmente importantes no desenvolvimento 

ágil. 

An improved adaptive and dynamic 

hybrid agile methodology to enhance 

software project success deliveries 

Mohanarajah, S., Jabar, M.A. 

2015 

O artigo investiga a relação entre metodologias 

ágeis de desenvolvimento  e os cenários de 

sucesso e falha predominantes na indústria de 

software. O objetivo da pesquisa é fornecer 

novas causas e raízes de sucesso e fracasso a 

uma nova metodologia ágil híbrida adaptativa e 

dinâmica.  É recomendado uma abordagem 

dinâmica já que a indústria de software não 

fica parada nas demandas e expectativas dos 

usuários. Os fatores dinâmicos de sucesso (e 

fracasso), indicadores e a metodologia derivada 

são recomendados no estudo. 

QUADRO 4 – LISTA DE ARTIGOS DA BASE SCOPUS SELECIONADOS PARA A PESQUISA 

FONTE: Elaboração própria (2018) 

 

3.2 SCIELO 

Foram realizadas buscas na base Scielo através de palavras-chave, onde os termos 

escolhidos foram: “Agile Method”; “Software Quality”; e “Software Engineering”. Como 

resultado da pesquisa na base de dados, encontrou-se 10.482 artigos apresentados no Quadro 

5.  
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Palavras-Chave Refinado por Registros Encontrados 

"Agile Method" Tipos de documento: ( REVIEW 

OR ARTICLE ) 

Tempo estipulado: Últimos 5 

anos.  

Bases de dados:  WOS, DIIDW, 

KJD, RSCI, SCIELO. 

45 

"Software Quality" Tipos de documento: ( REVIEW 

OR ARTICLE ) 

Tempo estipulado: Últimos 5 

anos.  

Bases de dados:  WOS, DIIDW, 

KJD, RSCI, SCIELO. 

1.279 

"Software 

Engineering" 

Tipos de documento: ( REVIEW 

OR ARTICLE ) 

Tempo estipulado: Últimos 5 

anos.  

Bases de dados:  WOS, DIIDW, 

KJD, RSCI, SCIELO. 

9.158 

QUADRO 5 – PALAVRAS-CHAVE E RESPECTIVOS RESULTADOS ENCONTRADOS NA BASE 

SCIELO 

FONTE: Elaboração própria a partir de pesquisa efetuada por meio do Portal Periódicos Capes, na Base Scielo, 

acessada no período de 25 de junho de 2018 a 31 de agosto de 2018 

 

Conforme apresentado no Quadro 6, foi adicionado como parâmetro a palavra-chave 

"Critical Success Factors" e muitos trabalhos foram descartados pois abordavam temas 

diversos e não relacionados aos objetivos do presente estudo.  

Palavras-Chave Refinado por Registros Encontrados 

"Agile Method" e 

"Critical Success 

Factors" 

Tipos de documento: ( REVIEW 

OR ARTICLE ) 

Tempo estipulado: Últimos 5 

anos.  

Bases de dados:  WOS, DIIDW, 

KJD, RSCI, SCIELO. 

4 

Por ano: 

2018 – 2 

2017 – 2 
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"Software Quality" e 

"Critical Success 

Factors" 

Tipos de documento: ( REVIEW 

OR ARTICLE ) 

Tempo estipulado: Últimos 5 

anos.  

Bases de dados:  WOS, DIIDW, 

KJD, RSCI, SCIELO. 

2 

Por ano: 

2018 – 1 

2016 – 1 

"Software Engineering" 

e "Critical Success 

Factors" 

Tipos de documento: ( REVIEW 

OR ARTICLE ) 

Tempo estipulado: Últimos 5 

anos.  

Bases de dados:  WOS, DIIDW, 

KJD, RSCI, SCIELO. 

25 

Por ano: 

2018 – 4 

2017 – 10 

2016 – 2 

2015 – 6 

2014 – 3 

TOTAL 31 

QUADRO 6 – RESULTADOS DA BASE DE DADOS SCIELO COM A PALAVRA-CHAVE "CRITICAL 

SUCCESS FACTORS" 

FONTE: Elaboração própria a partir de pesquisa efetuada por meio do Portal Periódicos Capes, na Base Scielo, 

acessada no período de 25 de junho de 2018 a 31 de agosto de 2018 

 

A partir da análise dos títulos e dos resumos dos 31 artigos, alguns trabalhos foram 

descartados pois abordavam temas não relacionados aos objetivos do presente estudo. Além 

disso, alguns outros foram descartados pois já estavam relacionados no resultado de busca da 

base Scopus. O Quadro 7 apresenta a quantidade de artigos descartados. 

Motivo do Descarte Quantidade de Artigos 

Descartados 

Aderência aos objetivos da 

pesquisa. 

28 

Artigos já analisados devido 

estarem relacionados na 

pesquisa da base Scopus 

1 

TOTAL 29 

QUADRO 7 – ARTIGOS DESCARTADOS DA BASE DE DADOS SCIELO 

FONTE: Elaboração própria a partir de pesquisa efetuada por meio do Portal Periódicos Capes, na Base Scielo, 

acessada no período de 25 de junho de 2018 a 31 de agosto de 2018 
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Por fim, foram selecionados dois artigos alinhados com o tema central da pesquisa, 

que estão relacionados no Quadro 8. 

Título / Autor / Ano Publicação Breve Resumo 

"Agile Methods" e "Critical Success Factors" 

Factors in Agile Methods Adoption 

Abdalhamid, S.; Mishra, A. 

2017 

 

O objetivo da pesquisa é apresentar os fatores 

de sucesso e falha dos métodos ágeis para 

fornecer uma diretriz para organizações que 

queiram adotar essa metodologia. O fator 

humano é uma variável fundamental para 

adoção de metodologias ágeis por empresas de 

desenvolvimento de software, exigindo alto 

esforço de transformação na organização para 

não ocorrer falha na adoção do método ágil. 

  

"Software Engineering" e "Critical Success Factors" 

Modelling the Critical Success Factors 

of Agile Software Development Projects 

in South Africa 

Chiyangwa, Tawanda B.; Mnkandla, 

Ernest 

2017 

O objetivo do estudo foi identificar os fatores 

críticos de sucesso que influenciam os projetos 

de desenvolvimento de software usando 

metodologias ágeis na África do Sul. Como 

resultado foram registrados que os fatores 

organizacionais tem grande influência no 

desempenho dos projetos. 

QUADRO 8 – LISTA DE ARTIGOS DA BASE SCIELO SELECIONADOS PARA A PESQUISA 

FONTE: Elaboração própria (2018) 

 

3.3 OUTRAS REFERÊNCIAS IMPORTANTES 

Com o objetivo de agregar maior abrangência a pesquisa, foram realizadas buscas 

adicionais no Portal Google Acadêmico, Livros e outros documentos sobre o tema abordado 

pelo presente trabalho. Como resultado foram selecionados, após leitura e análise, 13 artigos 

em revistas, 3 artigos em congressos, 1 dissertação, 4 monografias, 3 documentos e 6 livros. 

Todas essas referências foram citadas no Capítulo 2 – Fundamentação Teórica. Esses 

documentos apresentam informações importantes sobre o tema central desta pesquisa, 

conforme Quadro 9 a seguir. 
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Autor / Ano de Publicação Título da Fonte de Publicação Tipo de 

Documento 

ABRAHAMSSON, P.; SALO, O.; 

RONKAINEN, J.; WARSTA, J. 

(2002) 

Agile Software Development 

Methods. 

Artigos em 

Revista 

ALDAHMASH, A., GRAVELL, 

A.M., HOWARD, Y. (2017) 

A Review on the Critical Success 

Factors of Agile Software 

Development. 

CAROSIA, J. S. (2004) 

 

Levantamento da Qualidade do 

Processo de Software com Foco em 

Pequenas Organizações. 

COCKBURN, A.; HIGHSMITH, 

J. (2001) 

Agile Software Development: The 

Business of Innovation. 

MALDONADO, J. C. (1991) 

 

Critérios Potenciais Usos: Uma 

Contribuição ao Teste Estrutural de 

Software. 

MEDEIROS, J.; 

VASCONCELOS, A.; SILVA, C.; 

GOULÃO, M.  (2018) 

Quality of Software Requirements 

Specification in Agile Projects: A 

Cross-Case Analysis of Six 

Companies. 

MEDEIROS, J.D.R.V.; ALVES, 

D.C.P.; VASCONCELOS, 

A.M.L.; SCHUENEMANN, 

C.T.L.L.S.; WANDERLEY, E. 

(2015) 

Engenharia de Requisitos em Projetos 

Ágeis: Uma Revisão Sistemática da 

Literatura. 

ARRUDA, L. V. (2012) 

 

Desenvolvimento Ágil de Software: 

Uma Análise Sintética a partir da 

Metodologia Kanban. 

SANTOS JR., F. F. (2010) Falhas no Gerenciamento de Projetos. 

CHOW, T.; CAO, DB. (2008) A survey study of critical success 

factors in agile software projects. 

SHEFFIELD, J.; LEMÉTAYER, 

J. (2013) 

Factors associated with the software 

development agility of successful 

projects. 

STANKOVIC, D.; NIKOLIC, V.; A survey study of critical success 
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DJORDJEVIC, M.; CAO, DB. 

(2013) 

factors in agile software projects in 

former Yugoslavia IT companies. 

WAN, J.; WANG, R. (2010) Empirical Research on Critical 

Success Factors of Agile Software 

Process Improvement. 

PEKKI, J. (2016) How the Company Manages Critical 

Success Factors in Software Process 

Improvement Initiatives: Pilot Case-

Study in Finnish Software Company. 

Artigos em 

Congresso 

SILVA, K.M.B.D.; SANTOS, 

S.C.D. (2015) 

Critical Factors in Agile Software 

Projects according to People, Process 

and Technology Perspective. 

HARROLD, M. J. (2000) Testing: A Roadmap. 

OLIVEIRA, B. H. (2014) Qualidade de Software no 

Desenvolvimento com Métodos 

Ágeis. 

Dissertação 

BUENO, C. F. S.; CAMPELO, G. 

B. (2011) 

Qualidade de Software. Monografia 

CONCEIÇÃO, J.; SILVEIRA., S. 

R. (2015) 

 

Aplicação de Metodologias Ágeis 

para Desenvolvimento de Software: 

um Estudo de Caso na Empresa 

Alliance Software. 

COSTINHAS, C. E. (2013) 

 

Um Estudo de Caso Sobre Adoção de 

Práticas Ágeis em um Ambiente 

Tradicional. 

LEAL, T. C. O. A. (2014) 

 

Pós-Agilismo – Um Estudo Sobre o 

Legado das Metodologias Ágeis Para 

os Processos De Software. 

AGILE MANIFESTO. (2001) Manifesto for Agile Software 

Development. 

Documentos 

IEEE (1991) {IEEE} Standard Glossary of 

Software Engineering Terminology. 

PMBOK. (2013) A Guide to the Project Management 

Body of Knowledge. 
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DELAMARO, M.; 

MALDONADO, J.; JINO, M. 

(2007) 

Introdução ao Teste de Software. Livros 

 

LARMAN, C. (2004) Agile and Interative Development: A 

Manager’s Guide. 

MYERS, G. J.; SANDLER, C.; 

BADGETT, T.; THOMAS, T. M. 

(2004) 

The Art of Software Testing. 

PRESSMAN, R. S. (2010) Software Engineering – A 

Practitioner’s Approach. 

SCHWABER, K.; BEEDLE, M. 

(2001) 

Agile Software Development with 

Scrum. 

SOMMERVILLE, I. (2007) Software Engineering. 

QUADRO 9 – OUTRAS REFERÊNCIAS IMPORTANTES PARA A PESQUISA 

FONTE: Elaboração própria a partir de pesquisa efetuada por meio do Portal Google Acadêmico, Livros e outros 

documentos com conteúdo especializado 

 

3.4 FCS IDENTIFICADOS NA LITERATURA POR AUTOR E CATEGORIA 

No Quadro 10 são apresentados os FCS encontrados na revisão da bibliografia, 

considerando os artigos das bases Scopus e Scielo e também as outras referências pesquisadas, 

sendo que foram agrupados por categoria e relacionados aos autores que os citaram. Assim é 

possível ter uma visão sobre os diversos autores que avaliaram o FCS abordado, tornando 

uma ferramenta importante para trabalhos futuros e auxiliando os pesquisadores que 

desejarem informações sobre o tema. 

Categoria Fatores de Sucesso Autor(es) Frequência do 

FCS nos Artigos 

Pessoal Competência, 

treinamento e 

especialização 

Ghayyur et al. (2018); 

Medeiros et al. (2018); 

Medeiros et al. (2015); 

Digalwar et al. (2014); Silva 

e Santos (2017); 

Abdalhamid e Mishra 

(2017); Pekki (2016); 

Mohanarajah et al. (2015); 

Chiyangwa et al. (2017) 

9 
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Foco, satisfação e 

envolvimento do cliente 

Medeiros et al. (2018); 

Aldahmash et al. (2017); 

Medeiros et al. (2015); 

Digalwar et al. (2014); Silva 

e Santos (2017); 

Mohanarajah et al. (2015); 

Gren et al. (2018) 

7 

Habilidades de 

Comunicação 

Ghayyur et al. (2018); 

Medeiros et al. (2018); 

Digalwar et al. (2014); Silva 

e Santos (2017); 

Abdalhamid e Mishra 

(2017); Gren et al. (2018); 

Chiyangwa et al. (2017) 

7 

Motivação  e 

reconhecimento de bom 

trabalho 

Ghayyur et al. (2018); 

Medeiros et al. (2015); 

Digalwar et al. (2014); 

Chiyangwa et al. (2017) 

4 

Resistência de grupos 

ou indivíduos 

Ghayyur et al. (2018); Silva 

e Santos (2017); 

Abdalhamid e Mishra 

(2017); Chiyangwa et al. 

(2017) 

4 

Suporte de alta gerência Ghayyur et al. (2018); 

Medeiros et al. (2018); 

Medeiros et al. (2015); 

Digalwar et al. (2014); 

Abdalhamid e Mishra 

(2017); Pekki (2016); 

Chiyangwa et al. (2017) 

7 

Trabalho em equipe Ghayyur et al. (2018); 

Digalwar et al. (2014); Silva 

e Santos (2017); 

Abdalhamid e Mishra 

(2017); Gren et al. (2018); 

Chiyangwa et al. (2017) 

6 

Organizacional Cultura de organização 

cooperativa 

Ghayyur et al. (2018); 

Medeiros et al. (2018); 

Medeiros et al. (2015); Silva 

8 



50 

 

e Santos (2017); 

Abdalhamid e Mishra 

(2017); Mohanarajah et al. 

(2015); Gren et al. (2018); 

Chiyangwa et al. (2017) 

Gestão de recursos 

humanos 

Ghayyur et al. (2018); 

Medeiros et al. (2015); 

Digalwar et al. (2014); 

Abdalhamid e Mishra 

(2017) 

4 

Normas e 

procedimentos de 

gerenciamento de 

projetos 

Ghayyur et al. (2018); 

Medeiros et al. (2018); 

Aldahmash et al. (2017); 

Pekki (2016); Mohanarajah 

et al. (2015); Chiyangwa et 

al. (2017) 

6 

Técnico/Processo Alterar 

interação/Mudança de 

histórico 

Ghayyur et al. (2018); 

Aldahmash et al. (2017); 

Silva e Santos (2017); 

Chiyangwa et al. (2017) 

4 

Características do 

projeto de software e 

metodologia adequada 

Aldahmash et al. (2017); 

Silva e Santos (2017); 

Abdalhamid e Mishra 

(2017); Mohanarajah et al. 

(2015); Chiyangwa et al. 

(2017) 

5 

Código e Design 

Simples / Simplicidade 

Ghayyur et al. (2018); 

Medeiros et al. (2015); 

Digalwar et al. (2014); 

Chiyangwa et al. (2017) 

4 

Inspeções / Revisões / 

Validação do software 

Aldahmash et al. (2017); 

Digalwar et al. (2014); 

Pekki (2016); Chiyangwa et 

al. (2017) 

4 
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Melhoria contínua  Medeiros et al. (2015); 

Abdalhamid e Mishra 

(2017) 

2 

Métricas e Qualidade Ghayyur et al. (2018); 

Medeiros et al. (2015); 

Abdalhamid e Mishra 

(2017); Pekki (2016); 

Chiyangwa et al. (2017) 

5 

Padrões de codificação 

bem definidos 

Digalwar et al. (2014); 

Abdalhamid e Mishra 

(2017); Chiyangwa et al. 

(2017) 

3 

Planejamento de risco 

mal caracterizado 

Ghayyur et al. (2018); Silva 

e Santos (2017); Gren et al. 

(2018); Chiyangwa et al. 

(2017) 

4 

Suporte de ferramentas Ghayyur et al. (2018); 

Digalwar et al. (2014); Silva 

e Santos (2017) 

3 

Emprego das técnicas 

de desenvolvimento ágil 

Ghayyur et al. (2018); 

Medeiros et al. (2018); 

Aldahmash et al. (2017); 

Digalwar et al. (2014); Silva 

e Santos (2017); 

Mohanarajah et al. (2015); 

Chiyangwa et al. (2017) 

7 

Técnica eficiente de 

coleta de requisitos, 

rastreabilidade e 

definição de escopo 

Ghayyur et al. (2018); 

Aldahmash et al. (2017); 

Digalwar et al. (2014); Silva 

e Santos (2017); Gren et al. 

(2018); Chiyangwa et al. 

(2017) 

6 

QUADRO 10 – TABULAÇÃO DOS FCS IDENTIFICADOS NA LITERATURA POR CATEGORIA, AUTOR 

E FREQUÊNCIA 

Fonte: Elaboração Própria (2018) 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

De  acordo  com  a  definição  do  problema  e  objetivos  a  serem  atingidos  neste  

estudo, este capítulo descreve a metodologia utilizada na pesquisa e o processo de 

identificação dos fatores críticos que mais influenciam na qualidade de um produto de 

software utilizando métodos ágeis. Está subdividido nos seguintes tópicos: classificação da 

pesquisa, etapas da pesquisa, universo e amostra, instrumento de coleta de dados, análise e 

tratamento dos dados, e, no apêndice A, a proposta do questionário para a pesquisa.  

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Métodos ágeis é um assunto conhecido e amplamente difundido, possuindo inúmeras 

referências bibliográficas mas que ainda existe pouca produção acadêmica sobre os fatores 

críticos para o sucesso da qualidade do produto final e uso de ferramentas que auxiliem nesse 

processo. De acordo com Gray (2012), a pesquisa exploratória busca explorar o que está 

acontecendo e fazer perguntas a respeito. São especialmente úteis quando não se sabe o 

suficiente sobre um fenômeno, ou seja, é recomendada nos casos em que existe pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado sobre o objeto de estudo. Assim, proporcionam uma 

visão geral de um determinado fato sendo, muitas vezes, a primeira etapa de uma investigação 

que será mais aprofundada. 

As pesquisas exploratórias habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso (GIL, 2011). Este trabalho 

realizou uma pesquisa exploratória, com o intuito de explicitar o tema métodos ágeis. Com a 

necessidade de fornecer suporte teórico ao estudo, a pesquisa realizou-se a partir da revisão 

estruturada da literatura com artigos de revistas especializadas, periódicos, livros e material 

disponível ao público em geral. As principais bases utilizadas para pesquisas durante a fase de 

revisão bibliográfica foram Scopus e Scielo. A revisão teórica considerou os Fatores Críticos 

de Sucesso para qualidade de software nos métodos ágeis. 

Do ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa deve ser classificada como de 

levantamento descritiva. As pesquisas de levantamento são descritas por Fink (2002) como 

um sistema para coleta de informações com vistas a descrever, comparar ou explicar 

conhecimento, atitudes e comportamento. São uma metodologia comum na pesquisa porque 

permitem a coleta de quantidades significativas de dados de uma população de tamanho 

considerável. A maioria das pesquisas de levantamento é realizada usando um questionário, 
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mas a observação estruturada e as entrevistas estruturadas também podem ser usadas. As 

pesquisas de levantamento descritivas tendem a usar uma abordagem indutiva, muitas vezes 

com perguntas abertas para explorar perspectivas (GRAY, 2012). Assim, trata-se de uma 

pesquisa descritiva, pois seu objetivo é relatar a forma como os responsáveis por 

desenvolvimento de softwares identificam e tratam as oportunidades que podem melhorar a 

qualidade do produto final entregue para o cliente.  

Para atingir os objetivos propostos foi utilizado método misto, ou seja, abordagens 

qualitativas e quantitativas. A pesquisa quantitativa permite-nos identificar relações entre as 

variáveis e fazer generalizações. A qualitativa, por sua vez, é adequada porque é capaz de 

analisar casos concretos em sua "particularidade temporal e local", segundo Flick (2006, p. 

13), a partir das expressões e ações das pessoas inseridas em um contexto local. 

Deste modo, seguinte ao levantamento bibliográfico realiza-se uma pesquisa de campo 

tipo survey, aplicando questionário eletrônico a um grupo de pessoas que tem relação com 

desenvolvimento de software com o objetivo de mapear FCS para qualidade de produto final 

com métodos ágeis. Para Gil (2011), o levantamento de campo, survey, define-se pela 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja ter o conhecimento, a fim de 

solicitar informações a um grupo de pessoas acerca de um problema estudado e, em seguida, 

mediante a análise quantitativa, obter-se conclusões correspondentes aos dados coletados no 

levantamento. 

Após o levantamento bibliográfico e a pesquisa de campo survey, foi utilizado o 

estudo prático em uma empresa pública. Foram avaliados os modelos de gerência de projetos 

na metodologia tradicional e ágil, juntamente com a utilização de ferramentas, para verificar 

qual o resultado final com relação a qualidade do produto desenvolvido. Além disso, foram 

analisados projetos nesta empresa pública, experiente em gerenciamento de projetos e 

desenvolvimento de software. Existem fatores relacionados ao tipo de projeto, estrutura da 

empresa, experiência da equipe, entre outros, que podem influenciar na adoção das práticas e 

no resultado da pesquisa, por isso a escolha da empresa em questão.  

 

4.2 ETAPAS DA PESQUISA 

As etapas da pesquisa foram planejadas para desenvolver e atingir os objetivos 

propostos da pesquisa. As referidas etapas são detalhadas a seguir e ilustradas na Figura 6. 

1ª etapa: Com o objetivo de fornecer o suporte teórico ao estudo, foi realizada uma 

revisão de literatura, usando as bases Scopus e Scielo para seleção dos artigos.  
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2ª etapa: Já com os artigos selecionados, assim como as outras referências abordadas, 

foram analisados os Fatores Críticos de Sucesso mais citados pelos autores no que se refere a 

qualidade final do produto de software desenvolvidos com métodos ágeis, selecionando esses 

fatores para este estudo. 

3ª etapa: Os Fatores Críticos de Sucesso selecionados foram então agrupados em três 

categorias (Pessoas, Organizacional e Técnico/Processo). 

4ª etapa: Foi desenvolvido um questionário, baseado na revisão de literatura, o qual foi 

encaminhado por e-mail a profissionais da área de desenvolvimento de software, com a 

finalidade de obter respostas e percepções quanto aos Fatores Críticos de Sucesso que mais 

influenciam para a qualidade de softwares desenvolvidos com métodos ágeis. Esta etapa foi 

dividida em 2 partes: realização de pré-teste e formatação final para encaminhado para todos 

os possíveis respondentes. 

5ª etapa: Após a coleta de dados obtida através dos questionários respondidos, os 

mesmos foram tratados e analisados com o intuito de verificar se os fatores críticos de sucesso 

mais citados pelos autores na etapa de revisão da literatura são os mesmos que mais 

influenciam no sucesso da qualidade de software desenvolvidos com métodos ágeis na visão 

prática dos responsáveis por desenvolvimento de software.  

6ª etapa: Foi realizado um estudo prático em uma empresa pública de 

desenvolvimento de software, para avaliar as ferramentas de desenvolvimento e produtividade 

no gerenciamento e desenvolvimento de software. 

7ª etapa: Com base nos FCS mapeados e do estudo prático da etapa anterior, foi 

proposto um ambiente de gerenciamento de software agregando métodos ágeis e ferramentas 

de desenvolvimento e produtividade com foco na qualidade. 

8ª etapa: Finalmente, na consolidação da pesquisa, foram descritas as conclusões e as 

contribuições do estudo. 
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FIGURA 6 – VISÃO GERAL DAS ETAPAS DA PESQUISA 

FONTE: Elaboração Própria (2018) 

 

Durante a fase de pré-teste, na 4ª etapa, o questionário foi enviado para cinco 

especialistas em desenvolvimento de software, com o objetivo de validar as questões, opções 

de resposta propostas e refinamento. Após essa fase o questionário teve sua formatação final 

para ser usado nesse artigo. Todos os especialistas selecionados enviaram algum tipo de 

recomendação. Todas foram pertinentes a melhoria do questionário e foram contempladas 

através de revisão na ferramenta de survey. 

 

4.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

Universo da pesquisa, ou população, é o conjunto de indivíduos de mesmas 

características, propícias a determinado estudo. Segundo Gray (2012), uma população pode 

ser interpretada como a totalidade de elementos que estão incluídos no estudo. Caso não seja 

possível avaliar a população inteira, seleciona-se uma amostra. O autor reforça que uma boa 

amostra é aquela que é uma miniatura da população. Além disso, segundo Gray (2012), a 

amostra deve ser representativa da população como um todo, ou seja, a amostra deve trazer as 

principais características semelhantes ou idênticas, que represente a população. 

O universo desta pesquisa é o conjunto de responsáveis pelo desenvolvimento de 

softwares, desde os gerentes dos projetos, passando pelos analistas até os desenvolvedores. A 

Revisão da 
Literatura 

• Revisão da Literatura 
• Fatores Críticos de Sucesso (FCS) identificados na literatura 
• FCS mais citados pelos autores 
• FCS agrupados por categoria 

Desenvolvimento e 
Aplicação do 
Questionário 

• Construção do Questionário para aplicação aos Profissionais de desenvolvimento de software 
• Aplicação do pré-teste e do questionário final junto aos Especialistas 
• Coleta e Tratamento dos dados. 
• Análise dos Resultados 

Estudo Prático 

• Aplicação dos FCS no Estudo Prático da empresa selecionada 
• Proposição de ambiente de gerenciamento e desenvolvimento de software 

Proposta Ambiente 

• Proposição de ambiente de gerenciamento de software agregando métodos ágeis e ferramentas de desenvolvimento e produtividade 
com foco na qualidade 

Consolidação da 
Pesquisa 

• Conclusões e Contribuições da Pesquisa 



56 

 

partir disso, foram obtidos 5000 e-mails através de sites de empresas de tecnologia, 

instituições de ensino e contribuição de respondentes. 

Para cálculo da amostra foi utilizado o nível de confiança de 90% e uma margem de 

erro de 5%. A probabilidade de ser um profissional de TI de 10%, pois este é o percentual de 

cursos com perfil de TI. Assim, a amostra será de no mínimo 96 respondentes, como 

demonstra a fórmula de cálculo de amostra com população finita a seguir: (SWEENEY, 

DENNIS J. WILLIAMS, THOMAS A. ANDERSON, 2015) 

𝑛 =
𝑁.𝑍2.𝑝.(1−𝑝)

𝑍2.𝑝.(1−𝑝)+𝑒2.(𝑁−1)
     𝑛 =

5000.(1,65)2.0,1.(1−0,1)

(1,65)2.0,1.(1−0,1)+(0,05)2.4999
     𝑛 = 96 

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário com perguntas 

fechadas e uma aberta. Esse survey foi elaborado na ferramenta SurveyMonkey. Para Gray 

(2012), questionários são ferramentas de pesquisa em que pessoas respondem a um mesmo 

grupo de perguntas em uma ordem pré-determinada. 

O objetivo final do survey foi obter de profissionais em gerenciamento e 

desenvolvimento de software a avaliação dos Fatores Críticos de Sucesso que influenciam na 

qualidade do produto final utilizando métodos ágeis na sua concepção. Desta forma, todo o 

questionário desenvolvido teve como base os FCS obtidos na revisão da literatura, conforme 

Quadro 11. 

O e-mail contendo o survey de pesquisa informa que as perguntas compõem uma 

dissertação de Mestrado. Para manter a confidencialidade dos dados, não foram informadas as 

empresas envolvidas. 

No Apêndice A encontra-se o Questionário de Pesquisa completo. Ainda baseando-se 

em Gray (2012), o grau de influência dos FCS e as correspondências de valores foram 

elaboradas de acordo com a seguinte Escala Likert: 

Grau de influência do Fator Crítico de Sucesso: 

(5) - Muito Alta (MA) 

(4) – Alta (A) 

(3) – Média (M) 

(2) – Baixa (B) 

(1) – Sem Influência (SI) 

(0) – Não Sabe Responder 
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No início do questionário são coletadas informações sobre o perfil do respondente. 

Após esta etapa, são apresentadas as perguntas que envolvem FCS relacionados a Pessoal, 

Organizacional e Técnico/Processo, no âmbito do gerenciamento e desenvolvimento de 

software. Após o conjunto das questões objetivas, foi reservada uma pergunta para 

comentário livre. 

Questão Autor(es) 

Questões sobre Perfil do Respondente: 

1. Ano de Nascimento: Elaborada pelo autor 

2. Sexo: Elaborada pelo autor 

3. Em que região você mora: Elaborada pelo autor 

4. Formação: Elaborada pelo autor 

5. Cargo Atual: Elaborada pelo autor 

6. Tempo de atuação na profissão: Elaborada pelo autor 

7. Trabalha em empresa de tecnologia: Elaborada pelo autor 

8. Tempo na empresa: Elaborada pelo autor 

Questões da Categoria Pessoas: 

1. Empresa investir em treinamento, 

competência e especialização 

Ghayyur et al. (2018); Medeiros et al. (2018); 

Medeiros et al. (2015); Digalwar et al. 

(2014); Silva e Santos (2017); Abdalhamid e 

Mishra (2017); Pekki (2016); Mohanarajah et 

al. (2015); Chiyangwa et al. (2017) 

2. Suporte da alta gerência no emprego de 

novas metodologias 

Ghayyur et al. (2018); Medeiros et al. (2018); 

Medeiros et al. (2015); Digalwar et al. 

(2014); Abdalhamid e Mishra (2017); Pekki 

(2016); Chiyangwa et al. (2017) 

3. Motivação e reconhecimento do bom 

trabalho realizado 

Ghayyur et al. (2018); Medeiros et al. (2015); 

Digalwar et al. (2014); Chiyangwa et al. 

(2017) 

4. Ter habilidades de comunicação para 

trabalhar e envolver o cliente do projeto de 

software 

Ghayyur et al. (2018); Medeiros et al. (2018); 

Digalwar et al. (2014); Silva e Santos (2017); 

Abdalhamid e Mishra (2017); Gren et al. 

(2018); Chiyangwa et al. (2017) 
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5. Toda a equipe trabalhar em conjunto e 

comprometida com o objetivo final do 

trabalho 

Ghayyur et al. (2018); Digalwar et al. (2014); 

Silva e Santos (2017); Abdalhamid e Mishra 

(2017); Gren et al. (2018); Chiyangwa et al. 

(2017) 

6. Aceitação de mudanças por grupos ou 

indivíduos para o atingimento de melhorias 

na empresa 

Ghayyur et al. (2018); Silva e Santos (2017); 

Abdalhamid e Mishra (2017); Chiyangwa et 

al. (2017) 

Questões da Categoria Organização: 

7. Prática da cultura cooperativa Ghayyur et al. (2018); Medeiros et al. (2018); 

Medeiros et al. (2015); Silva e Santos (2017); 

Abdalhamid e Mishra (2017); Mohanarajah et 

al. (2015); Gren et al. (2018); Chiyangwa et 

al. (2017) 

8. Prática da gestão dos recursos humanos Ghayyur et al. (2018); Medeiros et al. (2015); 

Digalwar et al. (2014); Abdalhamid e Mishra 

(2017) 

9. Estabelecimento de normas e 

procedimentos de gerenciamento de projetos 

Ghayyur et al. (2018); Medeiros et al. (2018); 

Aldahmash et al. (2017); Pekki (2016); 

Mohanarajah et al. (2015); Chiyangwa et al. 

(2017) 

Questões da Categoria Técnicas e Processos de Software: 

10. Capacidade de satisfação dos requisitos 

do cliente 

Medeiros et al. (2018); Aldahmash et al. 

(2017); Medeiros et al. (2015); Digalwar et 

al. (2014); Silva e Santos (2017); 

Mohanarajah et al. (2015); Gren et al. (2018) 

11. Probabilidade do projeto não estourar o 

budget (orçamento) do cliente 

Ghayyur et al. (2018); Silva e Santos (2017); 

Gren et al. (2018); Chiyangwa et al. (2017) 

12. Capacidade do projeto não perder a janela 

de oportunidade ou prazo de tempo do cliente 

Ghayyur et al. (2018); Silva e Santos (2017); 

Gren et al. (2018); Chiyangwa et al. (2017) 

13. Documentação dos requisitos do projeto, 

sobretudo em projetos grandes e que exigem 

manutenções futuras 

Ghayyur et al. (2018); Aldahmash et al. 

(2017); Digalwar et al. (2014); Silva e Santos 

(2017); Gren et al. (2018); Chiyangwa et al. 
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(2017) 

14. Manter a rastreabilidade dos requisitos 

com os outros artefatos do projeto 

Ghayyur et al. (2018); Aldahmash et al. 

(2017); Digalwar et al. (2014); Silva e Santos 

(2017); Gren et al. (2018); Chiyangwa et al. 

(2017) 

15. Utilidade de Ferramentas de 

versionamento, como o SVN e Git 

Ghayyur et al. (2018); Digalwar et al. (2014); 

Silva e Santos (2017) 

16. Utilidade de Plano de Testes, Teste 

Unitários e Casos de Testes 

Aldahmash et al. (2017); Digalwar et al. 

(2014); Pekki (2016); Chiyangwa et al. 

(2017) 

17. Utilidade de Testes de regressão, como no 

uso Selenium ou JBehave 

Aldahmash et al. (2017); Digalwar et al. 

(2014); Pekki (2016); Chiyangwa et al. 

(2017) 

18. Utilidade de ferramentas de 

gerenciamento de dependências, compilação 

e empacotamento como o Ant, Maven, 

Gradle, NPM 

Ghayyur et al. (2018); Digalwar et al. (2014); 

Silva e Santos (2017) 

19. Utilidade de ferramentas de Integração 

Contínua, como o Jenkins ou Gitlab CI/CD 

Ghayyur et al. (2018); Digalwar et al. (2014); 

Silva e Santos (2017) 

20. Utilidade de ferramentas de análise de 

código, como Firebugs e SonarQube 

Ghayyur et al. (2018); Digalwar et al. (2014); 

Silva e Santos (2017) 

21. Avaliar as características do projeto de 

software para escolha do método adequado de 

gerenciamento e desenvolvimento 

Aldahmash et al. (2017); Silva e Santos 

(2017); Abdalhamid e Mishra (2017); 

Mohanarajah et al. (2015); Chiyangwa et al. 

(2017) 

22. Utilidade e emprego de processos ágeis Ghayyur et al. (2018); Medeiros et al. (2018); 

Aldahmash et al. (2017); Digalwar et al. 

(2014); Silva e Santos (2017); Mohanarajah 

et al. (2015); Chiyangwa et al. (2017) 

23. Impactos inerentes de mudanças nas 

tarefas planejadas para entrega da iteração 

Ghayyur et al. (2018); Aldahmash et al. 

(2017); Silva e Santos (2017); Chiyangwa et 

al. (2017) 
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24. Utilidade de ferramentas de 

gerenciamento de tarefas, como o Redmine, 

JIRA 

Ghayyur et al. (2018); Digalwar et al. (2014); 

Silva e Santos (2017) 

25. Utilidade de reuniões frequentes de 

acompanhamento do projeto e alinhamento 

de equipe 

Ghayyur et al. (2018); Aldahmash et al. 

(2017); Digalwar et al. (2014); Silva e Santos 

(2017); Gren et al. (2018); Chiyangwa et al. 

(2017) 

26. Métricas de acompanhamento para 

melhorar a entrega de projetos de software 

com qualidade 

Ghayyur et al. (2018); Medeiros et al. (2015); 

Abdalhamid e Mishra (2017); Pekki (2016); 

Chiyangwa et al. (2017) 

27. Padrão de codificação bem definidos e de 

conhecimento de todos 

Digalwar et al. (2014); Abdalhamid e Mishra 

(2017); Chiyangwa et al. (2017) 

28. Avaliação constante das lições 

apreendidas para melhoria contínua de 

técnicas e processos 

Medeiros et al. (2015); Abdalhamid e Mishra 

(2017) 

29. Simplicidade na codificação e no design 

do software 

Ghayyur et al. (2018); Medeiros et al. (2015); 

Digalwar et al. (2014); Chiyangwa et al. 

(2017) 

30. Existe algum fator que não foi abordado 

nas perguntas anteriores e você acha 

importante na qualidade de software 

desenvolvido com métodos ágeis 

Elaborada pelo autor 

QUADRO 11 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO QUESTIONÁRIO 

Fonte: Elaboração Própria (2018) 

 

4.5 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

A pesquisa de campo foi realizada no período de 01 de novembro a 30 de novembro 

de 2018. A revisão da literatura realizada para este estudo foi a base de orientação para a 

elaboração das questões do survey. 

A partir das respostas das perguntas fechadas do survey, foi realizada a análise dos 

dados coletados, os resultados tabulados e foi possível construir gráficos para a compilação 

dos dados. Assim, foram apresentadas as distribuições de frequência dos FCS pesquisados e, 

em seguida, foram feitas considerações a luz da revisão bibliográfica sobre o tema da 

pesquisa. Com isso, torna-se possível verificar convergências e lacunas entre as percepções 



61 

 

dos envolvidos na amostra e os autores da bibliografia utilizada neste estudo. Essas análises 

formam um conjunto de conclusões relevantes para o estudo.   

Com relação à pergunta aberta, foi feita uma análise de conteúdo realizando uma 

associação das respostas com os FCS utilizados neste estudo. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A seção inicial deste capítulo descreve o perfil dos respondentes. Após, são 

apresentados os resultados comparando os FCS encontrados na literatura e as respostas dos 

respondentes. Na terceira é demonstrado ranking dos FCS de acordo com a importância pela 

visão dos respondentes. Após, esses fatores foram avaliados em um estudo prático real para 

medir a aderência na melhoria do processo de desenvolvimento com métodos ágeis e a 

contribuição para qualidade de software. Por último, propõe-se um ambiente de 

gerenciamento e desenvolvimento de software agregando os FCS e as ferramentas e lições 

aprendidas abordadas no estudo prático. 

 

5.1 ANÁLISE DO PERFIL DOS RESPONDENTES 

Dentre aproximadamente 5000 possíveis respondentes consultados, 139 acessaram o 

survey e concordaram em responder o questionário, de acordo com a Figura 7. Destes, 101 

responderam realmente de forma completa e foram aceitos no quantitativo final de 

respondentes. A primeira parte do questionário composta de oito perguntas foi referente ao 

perfil dos respondentes e foram analisados a seguir. 

 

 

 

FIGURA 7 – TOTAL DE RESPONDENTES QUE CONCORDARAM PARTICIPAR DO SURVEY 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 
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Iniciou-se a pesquisa avaliando o ano de nascimento dos respondentes. A grande 

maioria – 60% do total – pertencem a geração Y, nascidos entre 1978 e 1989, conforme 

Figura 8; seguido da geração X (19,80%); geração Z (10,69%); geração Baby Boomers 

(8,91%). Vale ressaltar que nenhum respondente pertence à geração tradicional. 

É importante registrar as características de cada geração, de acordo com Hallmann 

(2012) e Santo (2012): 

 Geração Tradicional: nasceram entre 1922 e 1945, são dedicados, rígidos, 

respeitam regras e hierarquia e são formais, podendo até ser burocratas demais. 

Preferem a estabilidade e, por isso, passam anos na mesma empresa. 

 Geração Baby Boomers: nascidos entre 1945 e 1965, são revolucionários, 

independentes e não são influenciados por terceiros. Buscam um padrão de 

vida estável. 

 Geração X: são os que nasceram de 1966 a 1977, buscam equilibrar vida 

pessoal e profissional, são rebeldes, buscando ruptura com as regras e valores 

das gerações anteriores. Extremamente independentes, buscam por seus 

direitos e liberdade. Meta de carreira dirigida a novos desafios. Foi a primeira 

geração que dominou os computadores. 

 Geração Y: conhecida como geração internet, são os nascidos entre 1978 e 

1989. Tem gosto pelos desafios, desejam crescimento rápido na carreira e são 

imediatistas. Precisam se sentir motivados no ambiente de trabalho e preferem 

adquirir experiência em diferentes áreas de diversas empresas do que trabalhar 

anos em uma única empresa. 

 Geração Z: a partir de 1989, nasceram após o surgimento da internet. É uma 

geração extremamente tecnológica e conectada, familiarizadas com a internet e 

telefones móveis. Não acreditam na ideia de exercer apenas uma função a vida 

toda, espera flexibilização nas relações de trabalho. Geração ansiosa e com 

menos relações sociais. 

As empresas podem ter as 5 gerações trabalhando juntas e é importante respeitar as 

características e diferenças de cada uma delas. Somente dessa forma serão evitados conflitos e 

a empresa terá uma gestão adequada de sua equipe.  
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FIGURA 8 – PERFIL DOS RESPONDENTES – ANO DE NASCIMENTO 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 

 

Na Figura 9, a pesquisa mostra que 75% dos respondentes são do sexo masculino, e 

25% do sexo feminino. 



65 

 

 

 

FIGURA 9 – PERFIL DOS RESPONDENTES – SEXO 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 

 

Pela Figura 10 constata-se que o maior número de respondentes está localizado na 

região Sudeste e o menor na região Norte. E, ainda, alguns respondentes são do exterior. 
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FIGURA 10 – PERFIL DOS RESPONDENTES – REGIÃO QUE RESIDE 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 

 

Ainda no que se refere ao perfil dos respondentes, a Figura 11 destaca que 18% dos 

respondentes são graduados, 56% são pós-graduados, 21% possuem titulação de mestre e 2% 

possuem cursos de extensão. 

 

 

FIGURA 11 – PERFIL DOS RESPONDENTES – FORMAÇÃO 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 
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A Figura 12 ilustra a distribuição de cargos dos respondentes, onde 35% dos 

respondentes são Gerentes de Projetos ou Coordenadores, 23% são Analistas de Sistemas, 

outros 6% Programadores e 7% são Analistas de Negócios. Um grande percentual registrou 

que pertencem a outros cargos – 29% – os quais identificamos Engenheiros, Administradores, 

entre outros. 

 

 

FIGURA 12 – PERFIL DOS RESPONDENTES – CARGO NA EMPRESA 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 

 

Solicitou-se a informação quanto ao tempo de atuação na profissão. A Figura 13 

mostra a distribuição dos entrevistados sendo: 9% têm mais de 25 anos; 12% têm entre 16 e 

25 anos de atuação; 31% têm entre 10 e 15 anos; 33% têm entre 3 e 9 anos e 15% é inferior a 

3 anos. Observa-se que a maior parte dos participantes da pesquisa estão nas faixas de 

distribuição 3 a 9 e 10 a 15 anos, com um total de 64,35%. 
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FIGURA 13 – PERFIL DOS RESPONDENTES – TEMPO DE ATUAÇÃO NA PROFISSÃO 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 

 

A pesquisa também mostra, pela Figura 14, que 57% dos respondentes não trabalham 

em empresa de tecnologia, ou seja, são profissionais que trabalham na área de TI de empresas 

de outro ramo. 
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FIGURA 14 – PERFIL DOS RESPONDENTES – TRABALHA EM EMPRESA DE TECNOLOGIA 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 

 

Por último na seção de perfil, solicitou-se o tempo que trabalha na empresa atual. A 

Figura 15 demonstra que: 6% é superior a 25 anos; 7% têm entre 16 e 25 anos de tempo de 

empresa; 17% possui entre 10 e 15 anos; 46% entre 3 e 9 anos e 24% é inferior a 3 anos. 

Constata-se uma realidade do profissional de tecnologia: a alta rotatividade em empresas já 

que 70% dos respondentes possui pouco tempo de empresa, no máximo 9 anos. Além disso, 

conforme registrado na primeira pergunta sobre o ano de nascimento dos respondentes, 

grande parte pertence a geração Y que são vistos como profissionais sem comprometimento, 

pois estão mais preocupados com seu crescimento do que com o crescimento da empresa. 

 

 

 

FIGURA 15 – PERFIL DOS RESPONDENTES – TEMPO NA EMPRESA 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 
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5.2 ANÁLISE DE PERCEPÇÃO DOS FCS 

Para comparação dos dados e apresentação dos resultados, utilizou-se como base o 

Quadro 10 - Tabulação dos FCS identificados na literatura por categoria, autor e frequência. 

A partir dele, surgiu o Quadro 12 com a pergunta do survey referente àquele FCS. Nos 

subitens seguintes apresenta-se esse novo quadro tab ulado por cada categoria 

analisada. 

O resultado do questionário é apresentado pelas tabelas que exibem o percentual de 

respostas para cada pergunta seguindo as opções e a escala com grau de influência explicado 

no item 4.4. Foram retiradas as respostas NÃO SABE RESPONDER para não interferir no 

resultado dos FCS para cada item abordado. 

O objetivo é apresentar os principais fatores críticos de sucesso, agrupados por 

categoria (Pessoas, Organizacional e Técnico/Processo) e frequência de respostas, em termos 

percentuais. 

 

5.2.1 Categoria Pessoal 

Esta categoria abrange um total de 7 FCS encontrados na literatura. No Quadro 12, os 

FCS estão disponibilizados de acordo com as perguntas do survey. Os FCS “Foco, satisfação 

e envolvimento do cliente” e “Habilidades de Comunicação” foram agrupados em apenas uma 

pergunta do questionário. 

FCS Pergunta 

Competência, treinamento e 

especialização 

Empresa investir em treinamento, 

competência e especialização 

Suporte da alta gerência Suporte da alta gerência no emprego 

de novas metodologias 

Motivação e reconhecimento de bom 

trabalho 

Motivação e reconhecimento do bom 

trabalho realizado 

Foco, satisfação e envolvimento do 

cliente + Habilidades de Comunicação 

Ter habilidades de comunicação para 

trabalhar e envolver o cliente do 

projeto de software 

Trabalho em Equipe Toda a equipe trabalhar em conjunto 

e comprometida com o objetivo final 

do trabalho 



71 

 

Resistência de grupos ou indivíduos Aceitação de mudanças por grupos 

ou indivíduos para o atingimento de 

melhorias na empresa 

QUADRO 12 – TABULAÇÃO DOS FCS IDENTIFICADOS NA LITERATURA POR PERGUNTA DO 

SURVEY – CATEGORIA PESSOAL 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

A categoria Pessoal foi abordada pela questão 10 do survey:  “Responda os itens de 

acordo com sua percepção a respeito da categoria/tema Gestão de Pessoas. Qual a 

necessidade de:”.  A Tabela 1 traz a percepção dos respondentes nos FCS dessa categoria. 

  Muito Alta Alta Média Baixa Sem 

Influênci

a 

Tot

al 

Empresa investir em 

treinamento, 

competência e 

especialização 

53,00% 53 38,00% 38 5,00% 5 4,00% 4 0,00% 0 100 

Suporte da alta 

gerência no emprego 

de novas 

metodologias 

45,00% 45 45,00% 45 8,00% 8 2,00% 2 0,00% 0 100 

Motivação e 

reconhecimento do 

bom trabalho 

realizado 

56,44% 57 30,69% 31 5,94% 6 6,93% 7 0,00% 0 101 

Ter habilidades de 

comunicação para 

aproximar e 

obter participação d

o cliente do projeto 

de software 

52,53% 52 35,35% 35 8,08% 8 3,03% 3 1,01% 1 99 

Toda a equipe 

trabalhar em 

conjunto e 

comprometida com 

o objetivo final do 

trabalho 

61,39% 62 29,70% 30 4,95% 5 3,96% 4 0,00% 0 101 

Aceitação de 

mudanças por 

grupos ou 

indivíduos para o 

atingimento de 

melhorias na 

empresa 

39,39% 39 45,45% 45 9,09% 9 6,06% 6 0,00% 0 99 

TABELA 1 – PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES QUANTO A PERGUNTA: “RESPONDA OS ITENS DE 

ACORDO COM SUA PERCEPÇÃO A RESPEITO DA CATEGORIA/TEMA GESTÃO DE PESSOAS. QUAL 

A NECESSIDADE DE:” 
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Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 

 

Analisando as respostas do survey, identifica-se que os FCS com maior influência na 

opção MUITO ALTA são “Trabalho em Equipe” e “Motivação e reconhecimento de bom 

trabalho”. Assim, existe um alinhamento das respostas com o citado pelos autores na revisão 

da literatura. Estes temas foram abordados pelos autores Ghayyur et al. (2018), Medeiros et 

al. (2015), Digalwar et al. (2014), Silva e Santos (2017), Abdalhamid e Mishra (2017), Gren 

et al. (2018) e Chiyangwa et al. (2017). 

Logo após aparecem com grau semelhante de influência MUITO ALTA os FCS 

“Competência, treinamento e especialização” e “Foco, satisfação e envolvimento do cliente + 

Habilidades de Comunicação”. Para enfatizar a importância da categoria Pessoas e seus FCS, 

Chiyangwa (2017) diz: “Fatores de pessoal incluem falta de habilidades necessárias, 

competência insuficiente em gerenciamento de projetos, falta de trabalho em equipe e 

relacionamento ruim com os clientes”. 

Apesar dos respondentes terem dado menor influência para os FCS “Suporte da alta 

gerência” e “Resistência de grupos ou indivíduos”, eles são de extrema importância para o 

sucesso na adoção de uma metodologia de desenvolvimento de software. Sem o suporte 

gerencial e a aceitação do grupo de trabalho, a implantação de melhorias de processo está 

predestinada ao fracasso. Ainda segundo Chiyangwa (2017), um projeto bem-sucedido requer 

pessoas dedicadas, patrocinadores e gerentes envolvidos diretamente com o projeto de 

software e pessoas entusiasmadas para colocar tudo em prática, percebe-se que é necessário 

confrontar resistentes e incentivar a gestão e os funcionários para a missão e visão da 

organização através da comunicação. 

 

5.2.2 Categoria Organizacional 

Seguindo a metodologia da categoria Pessoal, o Quadro 13 exibe os 3 FCS da 

categoria Organizacional agrupados pelas perguntas. 

FCS Pergunta 

Cultura de organização 

cooperativa 

Prática da cultura cooperativa 

Gestão de recursos humanos Prática da gestão dos recursos 

humanos 

Normas e procedimentos de Estabelecimento de normas e 
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gerenciamento de projetos procedimentos de 

gerenciamento de projetos 

QUADRO 13 – TABULAÇÃO DOS FCS IDENTIFICADOS NA LITERATURA POR PERGUNTA DO 

SURVEY – CATEGORIA ORGANIZACIONAL 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

No que tange a categoria Organizacional, o survey apresentou a seguinte pergunta: 

“Responda os itens de acordo com sua percepção a respeito da categoria/tema 

Organização. Qual a necessidade de:”.  A Tabela 2 mostra o resultado das respostas dos 

FCS da categoria. 

  Muito Alta Alta Média Baixa Sem 

Influênc

ia 

Tota

l 

Prática da 

cultura 

cooperativa 

31,00% 31 53,00% 53 12,00% 12 3,00% 3 1,00% 1 100 

Prática da 

gestão dos 

recursos 

humanos 

37,00% 37 43,00% 43 14,00% 14 2,00% 2 4,00% 4 100 

Estabelecimento 

de normas e 

procedimentos 

de 

gerenciamento 

de projetos 

33,00% 33 44,00% 44 15,00% 15 5,00% 5 3,00% 3 100 

TABELA 2 – PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES QUANTO A PERGUNTA: “RESPONDA OS ITENS DE 

ACORDO COM SUA PERCEPÇÃO A RESPEITO DA CATEGORIA/TEMA ORGANIZAÇÃO. QUAL A 

NECESSIDADE DE:” 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 

 

Pela análise dos dados coletados é possível afirmar que existe um alinhamento entre a 

percepção dos respondentes e o resultado da revisão da literatura. O FCS  “Cultura de 

organização cooperativa” foi o fator mais importante da categoria Organizacional devido o 

número de respostas nos itens MUITO ALTA e ALTA. O mesmo é observado no Quadro 10, 

onde este é o FCS mais citado na revisão da literatura. Os autores Ghayyur et al. (2018), 

Medeiros et al. (2018), Medeiros et al. (2015), Silva e Santos (2017), Abdalhamid e Mishra 

(2017), Mohanarajah et al. (2015), Gren et al. (2018), Chiyangwa et al. (2017) apresentam 

esse FCS como mais importante no sucesso da qualidade de projetos com métodos ágeis para 

categoria Organizacional. 

De acordo com Aldahmash (2017), a cultura organizacional pode ser definida como 

um conjunto de fatores ou variáveis da organização que pode influenciar o desenvolvimento 
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de software ágil em uma organização. O fator cultura organizacional é um fator vital na 

transição para a agilidade. A organização deveria ter uma cultura dinâmica para responder às 

mudanças frequentes durante o ciclo de desenvolvimento ágil. Já Abdalhamid e Mishra 

(2017) citam que a adoção de métodos ágeis por uma organização requer uma mudança na 

cultura e na atitude da organização. A ideia do ágil baseia-se na maneira de trabalhar para 

entregar novas práticas para membros da equipe e gerentes e, normalmente, métodos ágeis 

afetam a cultura da organização. 

Os FCS “Gestão de recursos humanos” e “Normas e procedimentos de gerenciamento 

de projetos” obtiveram uma votação grande nos graus de influência MÉDIA e inferiores. 

Gerir bem os recursos humanos e ter normas claras e explícitas são fatores motivadores para 

as pessoas contratadas pois geram maior confiabilidade na organização. A votação inferior 

para esses fatores também se explica pelo menor número de citações de autores na literatura. 

 

5.2.3 Categoria Técnico/Processo 

A última e importante categoria avaliada foi a Técnico/Processo. O Quadro 14 exibe 

os 11 FCS da categoria que foram distribuídos em 20 perguntas diferentes. 

 

FCS Pergunta 

Foco, satisfação e envolvimento do 

cliente 

Capacidade de satisfação dos 

requisitos do cliente 

Planejamento de risco mal 

caracterizado 

Capacidade do projeto não estourar 

o budget (orçamento) do cliente 

Planejamento de risco mal 

caracterizado 

Capacidade do projeto não perder a 

janela de oportunidade ou prazo de 

tempo do cliente 

Técnica eficiente de coleta de 

requisitos, rastreabilidade e 

definição de escopo 

Documentação dos requisitos do 

projeto, sobretudo em projetos 

grandes e que exigem manutenções 

futuras 

Técnica eficiente de coleta de 

requisitos, rastreabilidade e 

definição de escopo 

Manter a rastreabilidade dos 

requisitos com os outros artefatos do 

projeto 
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Suporte de ferramentas Utilidade de Ferramentas de 

versionamento, como o SVN e Git 

Inspeções / Revisões / Validação 

de software 

Utilidade de Plano de Testes, Teste 

Unitários e Casos de Testes 

Inspeções / Revisões / Validação 

de software 

Utilidade de Testes de regressão, 

como no uso Selenium ou JBehave 

Suporte de ferramentas Utilidade de ferramentas de 

gerenciamento de dependências, 

compilação e empacotamento como 

o Ant, Maven, Gradle, NPM 

Suporte de ferramentas Utilidade de ferramentas de 

Integração Contínua, como o 

Jenkins ou Gitlab CI/CD 

Suporte de ferramentas Utilidade de ferramentas de análise 

de código, como Firebugs e 

SonarQube 

Características do projeto de 

software e metodologia adequada 

Avaliar as características do projeto 

de software para escolha do método 

adequado de gerenciamento e 

desenvolvimento 

Emprego das técnicas de 

desenvolvimento ágil 

Utilidade e emprego de processos 

ágeis 

Alterar interação/Mudança de 

histórico 

Impactos inerentes de mudanças nas 

tarefas planejadas para entrega da 

iteração 

Suporte de ferramentas Utilidade de ferramentas de 

gerenciamento de tarefas, como o 

Redmine, JIRA 

Emprego das técnicas de 

desenvolvimento ágil 

Utilidade de reuniões frequentes de 

acompanhamento do projeto e 

alinhamento de equipe 

Métricas e Qualidade Métricas de acompanhamento para 
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melhorar a entrega de projetos de 

software com qualidade 

Padrões de codificação bem 

definidos 

Padrão de codificação bem definidos 

e de conhecimento de todos 

Melhoria contínua Avaliação constante das lições 

apreendidas para melhoria contínua 

de técnicas e processos 

Código e Design Simples / 

Simplicidade 

Simplicidade na codificação e no 

design do software 

QUADRO 14 – TABULAÇÃO DOS FCS IDENTIFICADOS NA LITERATURA POR PERGUNTA DO 

SURVEY – CATEGORIA TÉCNICO/PROCESSO 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

A primeira pergunta desta categoria é “Responda os itens de acordo com sua 

percepção a respeito da categoria/tema: Técnicas e Processos de Software em projetos 

grandes e largamente documentado com o uso de métodos em cascata como o RUP”. A 

Tabela 3 traz o resultado das respostas. 

  Muito Alta Alta Média Baixa Sem 

Influênc

ia 

Tota

l 

Capacidade 

de satisfação 

dos requisitos 

do cliente 

13,58% 11 29,63% 24 34,57% 28 16,05% 13 6,17% 5 81 

Probabilidade

 do projeto 

não estourar o 

budget 

(orçamento) 

do cliente 

16,46% 13 21,52% 17 24,05% 19 31,65% 25 6,33% 5 79 

Capacidade 

do projeto 

não perder a 

janela de 

oportunidade 

ou prazo de 

tempo do 

cliente 

16,05% 13 20,99% 17 32,10% 26 24,69% 20 6,17% 5 81 

TABELA 3 – PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES QUANTO A PERGUNTA: “RESPONDA OS ITENS DE 

ACORDO COM SUA PERCEPÇÃO A RESPEITO DA CATEGORIA/TEMA: TÉCNICAS E PROCESSOS 

DE SOFTWARE EM PROJETOS GRANDES E LARGAMENTE DOCUMENTADO COM O USO DE 

MÉTODOS EM CASCATA COMO O RUP” 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 
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A segunda pergunta é “Responda os itens de acordo com sua percepção a respeito 

da categoria/tema: Técnicas e Processos de Software em projetos com o uso de métodos 

ágeis, como o Scrum ou XP”. Assim, essa pergunta traz os mesmos FCS da primeira com 

intuito de realizar um comparativo entre métodos tradicionais e ágeis. A Tabela 4 exibe o 

resultado das respostas da segunda questão. 

  Muito Alta Alta Média Baixa Sem 

Influênci

a 

Tota

l 

Capacidade de 

satisfação dos 

requisitos do 

cliente 

31,87% 29 50,55% 46 13,19% 12 1,10

% 

1 3,30% 3 91 

Probabilidade do 

projeto não 

estourar o 

budget 

(orçamento) do 

cliente 

20,93% 18 27,91% 24 34,88% 30 12,79

% 

1

1 

3,49% 3 86 

Capacidade do 

projeto não 

perder a janela 

de oportunidade 

ou prazo de 

tempo do cliente 

18,89% 17 45,56% 41 25,56% 23 6,67

% 

6 3,33% 3 90 

TABELA 4 – PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES QUANTO A PERGUNTA: “RESPONDA OS ITENS DE 

ACORDO COM SUA PERCEPÇÃO A RESPEITO DA CATEGORIA/TEMA: TÉCNICAS E PROCESSOS 

DE SOFTWARE EM PROJETOS COM O USO DE MÉTODOS ÁGEIS, COMO O SCRUM OU XP” 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 

 

Comparando-se o resultado das duas perguntas, observa-se que em ambas as 

metodologias os respondentes encontram dificuldade nos itens orçamento e prazo, abordados 

no FCS Planejamento de risco mal caracterizado. Realmente o atingimento do orçamento do 

projeto e do prazo são dificuldades encontradas em todos os projetos e abordagens. O 

planejamento de risco é um FCS de sucesso importante justamente para reduzir desvios no 

plano do projeto de software. Aldahmash (2017) descreve que durante os estágios iniciais do 

projeto de desenvolvimento ágil, é essencial lançar o plano de projeto, que deve ser 

dimensionado corretamente. A seleção de um processo de gestão adequado contribui para o 

sucesso dos métodos ágeis com relação ao desenvolvimento de software de qualidade. 

A metodologia ágil é significantemente diferenciada em atingir melhores resultados e, 

principalmente, no que tange a satisfação do cliente. A metodologia consegue entregas muito 

melhores de acordo com o levantamento de requisitos inicial do projeto já que a abordagem 
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envolve o cliente durante todo o processo de desenvolvimento e faz entregas pequenas e 

constantes, corrigindo possíveis desvios de entendimento.  

A pergunta seguinte é “Responda os itens de acordo com sua percepção a respeito 

da categoria/tema Documentação de Software. Qual a necessidade de:”. A Tabela 5 possui 

o resultado dessa questão. 

  Muito Alta Alta Média Baixa Sem 

Influênc

ia 

Tota

l 

Documentação 

dos requisitos do 

projeto, sobretudo 

em projetos 

grandes e que 

exigem 

manutenções 

futuras 

54,74% 52 28,42% 27 11,58% 11 4,21% 4 1,05% 1 95 

Manter a 

rastreabilidade 

dos requisitos 

com os outros 

artefatos do 

projeto 

38,30% 36 43,62% 41 10,64% 10 5,32% 5 2,13% 2 94 

TABELA 5 – PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES QUANTO A PERGUNTA: “RESPONDA OS ITENS DE 

ACORDO COM SUA PERCEPÇÃO A RESPEITO DA CATEGORIA/TEMA DOCUMENTAÇÃO DE 

SOFTWARE. QUAL A NECESSIDADE DE:” 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 

 

A Tabela 5 retrata a posição dos respondentes para uma questão muito importante no 

modelo ágil: a documentação dos projetos de software. Os agilistas e o manifesto ágil 

defendem uma documentação enxuta, contemplando somente o necessário mas que muitas 

vezes é ignorada. Já modelos tradicionais de desenvolvimento de software defendem 

documentação completa. O que observa-se na pesquisa foi a necessidade de documentar já 

que a grande maioria das respostas para as duas questões foram MUITO ALTA e ALTA. 

Então, a solução é determinar que o software tenha uma documentação necessária para 

auxiliar nas manutenções e no entendimento do software desenvolvido. Isso é importante para 

os testes e também para as manutenções futuras, sejam elas corretivas ou evolutivas. De 

acordo com Abdalhamid e Mishra (2017), sabe-se que os métodos ágeis são mais apropriados 

para projetos em que os requisitos não são bem conhecidos porque eles aceitam mudanças 

sem dificuldade. 

As três próximas perguntas se referem aos FCS Suporte de ferramentas e Inspeções 

/ Revisões / Validação de software: 
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 “Responda os itens de acordo com sua percepção a respeito da 

categoria/tema Gerenciamento da Configuração do Software. Qual a 

necessidade de:” 

 “Responda os itens de acordo com sua percepção a respeito da 

categoria/tema Testes. Qual a necessidade de:” 

 “Responda os itens de acordo com sua percepção a respeito da 

categoria/tema Automação. Qual a necessidade de:” 

As respostas para essas três questões são apresentadas nas Tabela 6, 7 e 8, 

respectivamente. 

 

  Muito Alta Alta Média Baixa Sem 

Influênci

a 

Tot

al 

Utilidade de 

Ferramentas de 

versionamento, 

como o SVN e 

Git 

62,34% 48 23,38% 18 10,39% 8 2,60% 2 1,30% 1 77 

TABELA 6 – PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES QUANTO A PERGUNTA: “RESPONDA OS ITENS DE 

ACORDO COM SUA PERCEPÇÃO A RESPEITO DA CATEGORIA/TEMA GERENCIAMENTO DA 

CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE. QUAL A NECESSIDADE DE:” 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 

 

 

  Muito Alta Alta Média Baixa Sem 

Influênci

a 

Tota

l 

Utilidade de 

Plano de Testes, 

Teste Unitários e 

Casos de Testes 

43,82% 39 42,70% 38 7,87% 7 4,49

% 

4 1,12% 1 89 

Utilidade de 

Testes de 

regressão, como 

no uso Selenium 

ou JBehave 

23,88% 16 52,24% 35 17,91% 12 5,97

% 

4 0,00% 0 67 

TABELA 7 – PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES QUANTO A PERGUNTA: “RESPONDA OS ITENS DE 

ACORDO COM SUA PERCEPÇÃO A RESPEITO DA CATEGORIA/TEMA TESTES. QUAL A 

NECESSIDADE DE:” 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019 
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  Muito Alta Alta Média Baixa Sem 

Influênc

ia 

Tota

l 

Utilidade de 

ferramentas de 

gerenciamento de 

dependências, 

compilação e 

empacotamento 

como o Ant, 

Maven, Gradle, 

NPM 

37,10% 23 38,71% 24 17,74% 11 4,84

% 

3 1,61

% 

1 62 

Utilidade de 

ferramentas de 

Integração 

Contínua, como o 

Jenkins ou Gitlab 

CI/CD 

31,75% 20 42,86% 27 22,22% 14 0,00

% 

0 3,17

% 

2 63 

Utilidade de 

ferramentas de 

análise de código, 

como Firebugs e 

SonarQube 

20,97% 13 43,55% 27 32,26% 20 0,00

% 

0 3,23

% 

2 62 

TABELA 8 – PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES QUANTO A PERGUNTA: “RESPONDA OS ITENS DE 

ACORDO COM SUA PERCEPÇÃO A RESPEITO DA CATEGORIA/TEMA AUTOMAÇÃO. QUAL A 

NECESSIDADE DE:” 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 

 

Observa-se pelas três tabelas que o uso de ferramentas e testes para os FCS Suporte 

de ferramentas e Inspeções / Revisões / Validação de software ainda é um tema que muitas 

empresas não abordam apesar da importância para atingir a qualidade final do software 

desenvolvido. Isto é reflexo também no resultado da revisão da literatura onde esses FCS são 

citados mas por poucos autores:  Aldahmash et al. (2017); Digalwar et al. (2014); Pekki 

(2016); Chiyangwa et al. (2017); Ghayyur et al. (2018); Silva e Santos (2017).  

Chiyangwa (2017) cita que as empresas precisam planejar o uso de metodologias 

ágeis, investindo em ferramentas que financiam e auxiliam no desenvolvimento rápido de 

iterações, gerenciamento de configuração e outras técnicas ágeis. 

A última pergunta da categoria Técnico/Processo foi: “Responda os itens de acordo 

com sua percepção a respeito da categoria/tema Gerenciamento de Projetos. Qual a 

necessidade de:”. A Tabela 9 aborda o resultado desse questionamento. 
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  Muito Alta Alta Média Baixa Sem 

Influênc

ia 

Tota

l 

Avaliar as 

características do 

projeto de software 

para escolha do 

método adequado de 

gerenciamento e 

desenvolvimento 

47,42% 46 40,21% 39 8,25

% 

8 1,03

% 

1 3,09

% 

3 97 

Utilidade e emprego 

de processos ágeis 

35,05% 34 47,42% 46 16,49

% 

16 0,00

% 

0 1,03

% 

1 97 

Impactos inerentes de 

mudanças nas tarefas 

planejadas para 

entrega da iteração 

26,44% 23 59,77% 52 10,34

% 

9 2,30

% 

2 1,15

% 

1 87 

Utilidade de 

ferramentas de 

gerenciamento de 

tarefas, como o 

Redmine, JIRA 

35,29% 30 40,00% 34 20,00

% 

17 2,35

% 

2 2,35

% 

2 85 

Utilidade de reuniões 

frequentes de 

acompanhamento do 

projeto e alinhamento 

de equipe 

46,94% 46 33,67% 33 15,31

% 

15 3,06

% 

3 1,02

% 

1 98 

Métricas de 

acompanhamento 

para melhorar a 

entrega de projetos de 

software com 

qualidade 

41,67% 40 41,67% 40 12,50

% 

12 2,08

% 

2 2,08

% 

2 96 

Padrão de codificação 

bem definidos e de 

conhecimento de 

todos 

41,94% 39 41,94% 39 11,83

% 

11 3,23

% 

3 1,08

% 

1 93 

Avaliação constante 

das lições apreendidas 

para melhoria 

contínua de técnicas e 

processos 

39,80% 39 45,92% 45 11,22

% 

11 1,02

% 

1 2,04

% 

2 98 

Simplicidade na 

codificação e no 

design do software 

40,43% 38 47,87% 45 9,57

% 

9 0,00

% 

0 2,13

% 

2 94 

TABELA 9 – PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES QUANTO A PERGUNTA: “RESPONDA OS ITENS DE 

ACORDO COM SUA PERCEPÇÃO A RESPEITO DA CATEGORIA/TEMA GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS. QUAL A NECESSIDADE DE:” 

Fonte: Elaboração Própria com base nos resultados obtidos pela ferramenta SurveyMonkey (2019) 
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 Pela Tabela 9, a grande maioria dos respondentes considerou os itens dessa pergunta 

como ALTA ou MUITO ALTA. Uma área importante da Engenharia de Software é a 

Gerência de Projetos. Por isso que as respostas tiveram um alto grau de importância. E isso é 

aderente com a literatura onde diversos autores citam os FCS dessa área como importantes 

para o desenvolvimento de projetos de qualidade com métodos ágeis. Os autores Medeiros et 

al. (2018), Aldahmash et al. (2017), Medeiros et al. (2015), Digalwar et al. (2014), Silva e 

Santos (2017), Mohanarajah et al. (2015), Gren et al. (2018), Ghayyur et al. (2018), 

Chiyangwa et al. (2017) reconhecem que a Gerência de Projetos possui FCS que influenciam 

positiva e negativamente para o sucesso do projeto de software. 

Uma explicação para a elevada acumulação de votos nos graus de influência ALTA E 

MUITO ALTA também se deve ao fato que a maioria dos respondentes do questionário são 

Gerentes ou Analistas de sistemas, de acordo com a análise de perfil já realizada. Isso mostra 

a importância dos FCS abordados nessa pergunta. E, pelo resultado obtido, a categoria 

Técnico/Processo para o tema Gerenciamento de Projetos deve ter especial tratamento pelos 

responsáveis no desenvolvimento de projeto de software. 

Por último, Aldahmash (2017) explica que antes de usar um método ou técnica ágil, é 

essencial que os membros do projeto sejam familiarizado com o método ou técnica 

selecionada. As ferramentas, ideias e terminologias usadas pelo método ou prática ágil deve 

estar claro para todos membros do time do projeto de desenvolvimento ágil. 

 

5.2.4 Ranking dos Fatores Críticos de Sucesso 

O Quadro 15 apresenta o ranking dos FCS que mais influenciam na adoção de 

métodos ágeis com foco na qualidade do produto final e na utilização de ferramentas 

complementares. Baseando-se apenas nas opções de resposta sem influência, baixa, alta e 

muito alta de cada fator, foram dispostos os fatores críticos de sucesso ordenados em posições 

de acordo com um critério específico e detalhado logo após o quadro. Esse ranking organiza 

os FCS do mais votado para o menos votado. Nos casos onde o survey apresenta mais de uma 

pergunta para o mesmo FCS, foi utilizada a maior pontuação para fins de ranking. Essa 

classificação foi baseada apenas nas respostas das questões objetivas do questionário. 

Categoria FCS Muito  

Alta 

Alta Baixa Sem  

Influênci

a 

Pontuaçã

o 

((MA+A) 

- (B+SI)) 

Posi

ção 

Pessoal Suporte de alta gerência 45 45 2 0 88 1 
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QUADRO 15 – RANKING DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

Fonte: Adaptado de Paixão (2014) 

 

Pessoal Trabalho em equipe 62 30 4 0 88 2 

Pessoal Competência, treinamento  

e especialização 

53 38 4 0 87 3 

Pessoal Habilidades de 

Comunicação + 

Foco, satisfação e 

envolvimento  

do cliente 

52 35 3 1 83 4 

Técnico/ 

Processo 

Características do projeto 

de software e metodologia 

adequada 

46 39 1 3 81 5 

Técnico/ 

Processo 

Código e Design Simples /  

Simplicidade 

38 45 0 2 81 6 

Técnico/ 

Processo 

Melhoria contínua 39 45 1 2 81 7 

Pessoal Motivação  e 

reconhecimento  

de bom trabalho 

57 31 7 0 81 8 

Organiza

cional 

Cultura de organização 

cooperativa 

31 53 3 1 80 9 

Técnico/ 

Processo 

Emprego das técnicas de  

desenvolvimento ágil 

34 46 0 1 79 10 

Pessoal Resistência de grupos ou 

indivíduos 

39 45 6 0 78 11 

Técnico/ 

Processo 

Métricas e Qualidade 40 40 2 2 76 12 

Organiza

cional 

Gestão de recursos 

humanos 

37 43 2 4 74 13 

Técnico/ 

Processo 

Padrões de codificação  

bem definidos 

39 39 3 1 74 14 

Técnico/ 

Processo 

Técnica eficiente de coleta 

de requisitos, 

rastreabilidade e definição 

de escopo 

52 27 4 1 74 15 

Técnico/ 

Processo 

Alterar interação/Mudança  

de histórico 

23 52 2 1 72 16 

Técnico/ 

Processo 

Inspeções / Revisões /  

Validação de software 

39 38 4 1 72 17 

Organiza

cional 

Normas e procedimentos 

de  

gerenciamento de projetos 

33 44 5 3 69 18 

Técnico/ 

Processo 

Suporte de ferramentas 48 18 2 1 63 19 

Técnico/ 

Processo 

Planejamento de risco mal 

caracterizado 

17 41 6 3 49 20 
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Para gerar o ranking dos FCS foi adotado o critério baseado em Paixão (2014) e 

detalhado a seguir:  

1. Cálculo do somatório das respostas de influência MUITO ALTA e ALTA, 

representado na fórmula por (MA + A).  

2. Cálculo do somatório das respostas de influência MUITO BAIXA e SEM 

INFLUÊNCIA, exposto pela fórmula (B + SI).  

3. O resultado da formula (MA + A) - (B + SI) será a pontuação final de cada 

fator.  

O critério adotado baseou-se em Paixão (2014) pois é uma abordagem previamente 

utilizada para estabelecer um ranking entre fatores críticos de sucesso. É um método mais 

adequado para o ranking devido ao fato de utilizar as frequências de influência baixa e sem 

influência como elementos depreciativos para a pontuação de cada fator (CICCO, 2017). 

Verifica-se no Quadro 15 que ocorreu uma distribuição entre as categorias dos FCS: 

os fatores mais importantes foram os de Pessoal, seguidos por uma mescla entre os 

Técnico/Processo e os Organizacionais. Isso demonstra como é importante a empresa investir 

na área de Pessoal para o gerenciamento e desenvolvimento de software com qualidade. 

Uma curiosidade ficou pelo FCS “Planejamento de Risco Mal Caracterizado”, que 

ficou em último lugar no ranking de importância. Esse fator é muito importante para um bom 

plano de projeto e, consequentemente, atingimento das metas de orçamento e entrega. No 

mesmo sentido, o FCS “Suporte de Ferramentas” ficou em penúltimo lugar, evidenciando a 

falta de preocupação das empresas da necessidade de investimento em ferramentas para 

desenvolvimento, testes e acompanhamento de projetos. Finalizando, a posição no ranking do 

FCS “Normas e procedimentos de gerenciamento de projetos” deveria ser mais relevante pois 

muitos respondentes do survey são da área de gerência de projetos. 

 

5.2.5 Contribuições Adicionais 

A última e única pergunta aberta do survey: “Existe algum fator que não foi 

abordado nas perguntas anteriores e você acha importante na qualidade de software 

desenvolvido com métodos ágeis?” não era obrigatória mas teve a participação de 15 

respondentes. O Quadro 16 contêm as respostas e uma associação com os FCS estudados no 

artigo.  

 



85 

 

Resposta da Questão Discursiva Categoria FCS identificado na resposta 

Conhecimento de Padrões de Projeto 

acrescentam muito na capacidade técnica 

da equipe, mas não são Bala de prata. 

Técnico/ 

Processo 

Características do projeto de 

software e metodologia adequada. 

Padrões de codificação bem 

definidos. 

Emprego das técnicas de 

desenvolvimento ágil 

Acho que seria bom questionar a 

estabilidade, ou falta dela, em projetos 

com e sem métodos ágeis. 

Técnico/ 

Processo 

Alterar interação/Mudança de 

histórico. 

Independente do método utilizado, deve-se 

focar na construção incremental do 

produto. Uma boa pergunta para pesquisa 

futura poderia ser sobre a percepção dos 

profissionais a respeito da necessidade 

e/ou viabilidade de se construir minimum 

viable products (entregas simples com 

gradativo aumento de complexidade) ou 

subprodutos modulares (uma parte do 

produto por vez). 

Técnico/ 

Processo 

 

Organiza

cional 

Emprego das técnicas de 

desenvolvimento ágil. 

 

Normas e procedimentos de 

gerenciamento de projetos 

Qualidade e Credibilidade do usuário 

final; Credibilidade e Engajamento da 

Chefia do usuário final; Envolvimento da 

Gerencia de Projetos com a Chefia do 

usuário final; Identificação de pontos de 

atrito interno ao departamento, ou 

empresa, usuária da aplicação (Chefia x 

usuário e usuário x usuário). 

Pessoal Suporte de alta gerência. 

Habilidades de Comunicação. 

Foco, satisfação e envolvimento 

do cliente. 

Trabalho para entendimento entre equipe 

de desenvolvimento e o cliente. Muitas 

vezes a maior barreira está na falta de 

comunicação entre as partes. 

Pessoal Habilidades de Comunicação. 
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Que seja intuitivo para os usuários Técnico/ 

Processo 

Código e Design Simples / 

Simplicidade. 

Desenvolvimento das pessoas na equipe 

com aplicação constante de feedback. 

Pessoal Competência, treinamento e 

especialização. 

Habilidades de Comunicação. 

A participação do cliente é importante, 

mas deve ser controlada com relação as 

mudanças. Mudanças nos métodos ágeis 

são bem aceitas, porém no meio de uma 

sprint deve ser evitada. 

Técnico/ 

Processo 

Alterar interação/Mudança de 

histórico. 

Ter pessoas com conhecimento de negócio 

e altamente disponíveis para o time.  

Pessoal Foco, satisfação e envolvimento 

do cliente. 

Mindset por parte dos gestores. Estou 

passando por isso atualmente na empresa 

que presto serviço. 

Pessoal Suporte de alta gerência. 

Faltou perguntas sobre MVP (minimum 

viable products) 

Técnico/ 

Processo 

Emprego das técnicas de 

desenvolvimento ágil. 

Medir o nível de envolvimento e 

participação do cliente. Se o cliente não 

estiver disposto e disponível o método ágil 

não funciona. 

Pessoal Foco, satisfação e envolvimento 

do cliente. 

Pensar na manutenção do código, pensar 

em MVP entregando pequenas fatias ao 

invés de gastar tempo planejando tudo nos 

mínimos detalhes, podendo assim entregar 

valor constantemente ao cliente. Pensar na 

segurança do código, rodar ferramentas de 

avaliação para evitar problemas futuros de 

invasão ou vazamento de dados sigilosos. 

Pensar em vídeo review, promovendo 

maior integração nos membros da equipe e 

por consequência melhor qualidade do 

código. Pensar em pair programming pois 

Técnico/ 

Processo 

 

 

Organiza

cional 

Emprego das técnicas de 

desenvolvimento ágil. 

Suporte de ferramentas. 

 

Normas e procedimentos de 

gerenciamento de projetos 
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reduz refatoração futura e agiliza o 

processo de entrega de um código com 

qualidade. 

Transparência com o cliente para aumentar 

o engajamento, alinhamento, assertividade 

e sinergia convergindo para um mesmo 

objetivo. 

Pessoal Foco, satisfação e envolvimento 

do cliente. 

A utilização de práticas DevOps agilizam 

muito os projetos que utilizam o 

framework Agile.  

Técnico/ 

Processo 

 

Emprego das técnicas de 

desenvolvimento ágil. 

QUADRO 16 – RESPOSTAS A PERGUNTA ABERTA DO SURVEY 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

Todas as categorias foram abordadas nas respostas da pergunta aberta, demonstrando 

que os FCS estão em concordância com o pensamento dos respondentes. Os fatores mais 

citados foram: Emprego das técnicas de desenvolvimento ágil e Foco, satisfação e 

envolvimento do cliente, o que demonstra a importância das técnicas e do envolvimento do 

cliente no processo ágil e na obtenção da qualidade do software. 

 

5.3 ESTUDO PRÁTICO E CONTEXTO ORGANIZACIONAL  

O estudo prático é sobre uma empresa do setor público responsável por gerenciar e 

executar programas de construção e reparo naval e prover facilidades portuárias aos meios 

navais. Possui equipe de desenvolvimento de projetos mista, ou seja, parte da mão-de-obra é 

terceirizada e outra é própria. Devido a necessidade de modernização dos antigos softwares 

utilizados na empresa, a implantação de metodologias de desenvolvimento ágeis e eficientes 

foi essencial ao negócio.  

A partir da necessidade de modernização tanto dos softwares quanto da metodologia 

adotada, foi remodelado todo o processo da empresa para melhorar as entregas e trazer 

qualidade ao produto final. São aproximadamente 40 sistemas em uso, sendo que somente 

cinco possuem alto impacto. A responsabilidade de manter esses projetos é dividida em três 

equipes de analistas, desenvolvedores e banco de dados, totalizando 25 pessoas.  

Após treinamento de Scrum, foram determinados alguns papéis: SCRUM MASTER, 

EQUIPE SCRUM, Product Owner e Clientes.  Também foram implantadas as práticas: Lista 

de Backlog, Estimativa das tarefas, Sprint, Reunião de planejamento e Reunião diária. Devido 
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essas reuniões, foram encontrados problemas no processo como: definição de requisitos 

incompletas, cliente pouco disponível para retirar dúvidas e manutenções corretivas sendo 

solicitadas direto a equipe sem estarem no escopo do Sprint. 

Devido os problemas citados, as metas de Sprint não estavam sendo atingidas e os 

planejamentos de entregas tornando-se falhos. Esse modelo de gestão e acompanhamento traz 

desorganização e improdutividade para todo o processo de software. Assim, pesquisando 

soluções para resolver essas questões, o Kanban foi adotado como opção em combinação com 

o Scrum, buscando os benefícios na gerência de projetos de software que demandam muita 

manutenção. 

A abordagem do Scrum em conjunto com o Kanban melhorou todo o processo de 

desenvolvimento, o controle das manutenções, motivou a equipe, corrigiu os desvios de 

prazos e entregas, evidenciou os problemas, identificou gargalos e reduziu o nível de rejeição 

dos envolvidos. Por fim, com a utilização de um quadro branco, foram definidas as atividades 

de desenvolvimento por projetos: TO DO, DOING, TEST e DONE. Separadamente no 

mesmo quadro também definiu-se o controle das especificações de requisitos: ESPEC TO DO 

e DONE. O limite de trabalho em progresso (WIP) para cada etapa é de no máximo 3. A 

Figura 16 apresenta o quadro Kanban utilizado. 

 
FIGURA 16 – QUADRO KANBAN PARA ACOMPANHAMENTO DAS TAREFAS 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

A imagem da Figura 16 é simples justamente para mostrar como é fácil criar um 

quadro para acompanhamento de tarefas na metodologia Kanban. Como pode ser visto pela 

imagem, foram utilizadas somente formas rudimentares para elaboração do quadro: papéis 
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impressos em impressora comum, caneta para escrita em quadro branco para criar as divisões 

entre as colunas e papéis auto-adesivos para descrição das tarefas. Dessa forma, implanta-se 

um quadro Kanban a partir de algo na empresa que era inutilizado e algumas modificações de 

baixíssimo custo. 

Além da remodelagem do processo de desenvolvimento, criou-se um ambiente de 

desenvolvimento com ferramentas conhecidas no mercado para execução das tarefas de: 

desenvolvimento, testes e acompanhamento. Todas esse conjunto ferramental utilizado nesse 

processo é de código livre e sem custos. São elas: 

 Java: linguagem de programação orientada a objetos de tipagem forte e 

estática e de ampla adoção pela comunidade de software incluindo grandes 

corporações (FREE SOFTWARE FOUNDATION, 2006).  

 JDK: Java Development Kit significa Kit de Desenvolvimento Java, e é um 

conjunto de utilitários que permitem criar e executar, debugar e monitorar 

sistemas de software e applets para a plataforma Java. É composto por 

compilador e bibliotecas (ORACLE, 2019a). 

 Eclipse IDE: IDE para desenvolvimento Java, porém suporta várias outras 

linguagens a partir de plugins como C/C++, PHP, ColdFusion, Python, Scala e 

plataforma Android. Ele foi feito em Java e segue o modelo open source de 

desenvolvimento de software (ECLIPSE, 2018). 

 Git: sistema de revisão e controle de versões performático, escalável e 

distribuído, usado principalmente no desenvolvimento de software, mas pode 

ser usado para registrar o histórico de edições de qualquer tipo de arquivo 

(GIT, 2018). 

 GitLab: sistema web de código aberto cuja função é permitir o gerenciamento 

de repositórios de software Git, além de permitir wiki, controle de tarefas, 

integração com outros serviços e numerosos plugins disponibilizados pela 

comunidade (GITLAB, 2019). 

 MVC: o padrão Model-View-Controler é um conceito de arquitetura de 

sistemas que pressupõe a divisão do sistema em três camadas modelo, visão e 

controle. O modelo é onde estão contidas a representação das estruturas de 

dados e as regras de negócio. A visão é a apresentação da informação que isola 

a interface do usuário dos dados brutos, esse desacoplamento permite que 
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diferentes tipos de interfaces possam consumir os mesmos dados. O controle é 

a camada que gerencia o ciclo de vida das requisições aos sistemas, ela recebe 

as requisições, processa e valida as regras de sistema e executa os comandos e 

atualizações nas camadas de visão e modelo (DOOLEY, 2011). 

 Maven: Apache Maven, ou Maven, é uma ferramenta de automação de 

compilação e gerenciamento de dependências construída inicialmente para ser 

utilizada em projetos em Java, mas teve seu uso expandido para utilização em 

projetos em outras linguagens, tal como C#, Ruby e Scala, além de ser possível 

usar em projetos .Net e C/C++ com o uso de plugins. O Maven permite o uso 

de dependências gerenciadas de forma simples onde os arquivos necessários 

são baixados diretamente de repositórios de forma automática e o uso de 

diversos arquétipos disponibilizados pela sua comunidade, que são esboços de 

sistemas padronizados de sistemas com certo padrão de funcionamento 

(MAVEN, 2019). 

 Apache Tomcat: também conhecido como somente Tomcat, ele é um servidor 

HTTP escrito em Java. Seu uso possibilita que o desenvolvimento das 

aplicações se concentrem nas regras de negócio, pois o servidor já fornece a 

implementação de controle de comunicação, contextos e tarefas. Seu 

desenvolvimento por uma grande comunidade em código aberto, sob 

coordenação da Apache, resultou em um servidor robusto e de configuração 

fácil e flexível (APACHE, 2019). 

 Nexus: Nexus Repository Manager é um repositório que permite armazenar e 

disponibilizar artefatos de software. É uma ferramenta opensource, possui boa 

documentação, apresentando bom nível de segurança e controle de acesso, 

armazenando os artefatos no sistema de arquivos (SONATYPE, 2019). 

 Hibernate ORM: Hibernate Object-Relational Mapping é um framework de 

código livre para programação Java que permite o mapeamento de objetos de 

domínio do negócio com tabelas de banco de dados relacionais (HIBERNATE, 

2019). 

 SQL: Linguagem de Consulta Estruturada (Structured Query Language) é uma 

linguagem padronizada para manipulação, recuperação e armazenamento de 
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dados e gerenciamento de estruturas de banco de dados de fácil compreensão e 

de ampla utilização (TUTORIALSPOINT, 2019). 

 SQL Developer: Oracle SQL Developer é um ambiente de desenvolvimento 

integrado (IDE) de propriedade da Oracle Corporation que permite ações em 

bancos de dados Oracle, tais como estabelecer conexões, executar comandos e 

scripts SQL, desenvolvimento de programas, gerenciamento de banco de 

dados, criação de relatórios, modelagem de dados (ORACLE, 2019b). 

 Selenium: é um framework opensource utilizado para automatizar testes de 

interface para navegadores web, estando disponível para todos os principais 

navegadores nas plataformas Linux, Windows e macOS (SELENIUMHQ, 

2018). 

 SonarQube: plataforma de código fonte aberto para inspeção contínua de 

qualidade de código, sua função é analisar o código fonte para identificar e 

relatar aspectos que podem prejudicar o funcionamento do software e 

sugerindo intervenções para manutenção da qualidade, manutenibilidade e 

confiabilidade dos artefatos de software, tais intervenções podem reduzir 

indisponibilidade e custos de manutenção durante todo o ciclo de vida do 

software. Dentre as categorias de problemas que o SonarQube pode identifica 

estão: bugs (erros de programação), vulnerabilidades (uso incorreto de 

recursos), Code Smell (padrão de códigos ruim), cobertura de testes e 

duplicação de códigos (SONARQUBE, 2019). 

 CheckStyle: ferramenta de análise estática de código fonte escritos em Java de 

acordo com regras padrão ou personalizadas para promover código 

padronizado em equipes de desenvolvimento e boas práticas de programação, 

seu uso não objetiva analisar a correção do código ou a presença de defeitos, 

mas tão somente analisar se o estilo de construção do código está aderente a 

um determinado padrão. Dentre as principais verificações de estilo estão: 

padrões de nomenclatura de classes, métodos, argumentos e variáveis, javadoc, 

tamanho dos nomes, uso correto do padrão camel-case, uso de correto de 

espaços e tabulações na indentação do código. Como resultado se espera a 

produção de software com maior qualidade, legibilidade, de fácil reuso e, 
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consequentemente, com otimização do tempo e custo empregado na 

construção e manutenção de sistemas (CHECKSTYLE, 2019). 

 PMD: analisador estático de código fonte que identifica erros de programação 

bem conhecidos com suporte a diversas linguagens, diferentemente do 

CheckStyle, o foco do PMD não é a verificação do estilo do texto produzido, 

mas sim a existências de trechos de códigos que poderiam ser evitados ou que 

aparentam possível defeito, variáveis declaradas ou objetos instanciados e 

nunca usados, métodos muito grandes ou com complexidade elevada, além de 

outros defeitos comuns ou defeitos personalizados (PMD, 2018). 

 SpotBugs: ferramenta open source para ambiente de desenvolvimento que 

busca identificar bugs em sistemas Java com o uso de análise estática de 

código fonte, mas diferentemente do PMD e CheckStyle, o SpotBugs analisa 

não somente o código fonte, mas também, e principalmente, os bytecodes 

gerados. Essa característica permite que menos falsos positivos sejam 

identificados se comparado ao PMD (SPOTBUGS, 2019). 

 Redmine: plataforma web para gerenciamento de projetos. Dentre os recursos 

do Redmine se encontram a personalização do workflow das tarefas, 

capacidade de trabalhar com diversos projetos, calendário de projeto, gráfico 

Gantt, integração com versionadores de código, além de diversos plugins 

disponibilizados por sua comunidade com os mais diversos objetivos 

(REDMINE, 2018). 

 Junit: framework open-source para testes unitários de código em Java que 

facilita o teste do comportamento dos objetos com testes de unidade, ou seja, 

dada determinada instância de um objeto em circunstancias e atributos 

controlados, a invocação de um método deve sempre retornar o mesmo 

resultado, pois se trata de um comportamento determinístico (JUNIT, 2019). 

Essas ferramentas podem ser categorizadas de acordo com o seu emprego. O Quadro 

17 traz essa separação. 

 Ferramenta Framework Biblioteca Linguagem Especificação/

Padronização 

Java    X  

JDK X     
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Eclipse IDE X     

Git X     

GitLab X     

Hibernate 

ORM 

X X X   

SQL    X  

MVC     X 

Maven X     

Apache 

Tomcat 

X     

Nexus X     

SQL 

Developer 

X     

SonarQube X     

CheckStyle X     

PMD X     

SpotBugs X     

Redmine X     

JUnit X  X   

Selenium  X    

QUADRO 17 – CATEGORIA DOS RECURSOS QUANTO AO EMPREGO 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

 

As mesmas ferramentas também possuem categoria por área de aplicação dos 

recursos. O Quadro 18 mostra essa categorização. 

 Desenvol

vimento 

Produção Teste / 

Qualidade 

Deploy / 

Integração 

Gerencia

mento de 

projeto / 

Apoio 

equipe 

Especifi

cação / 

Padroni

zação 

Java X X     

JDK X X     
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Eclipse IDE X      

Git X    X  

GitLab X    X  

Hibernate 

ORM 

X X     

SQL X X     

MVC      X 

Maven X X  X   

Apache 

Tomcat 

X X     

Nexus X X  X   

SQL 

Developer 

X X     

SonarQube X  X    

CheckStyle X  X    

PMD X  X    

SpotBugs X  X    

Redmine     X  

JUnit X  X    

Selenium   X X   

QUADRO 18 – CATEGORIA POR ÁREA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

 

5.4 PROPOSTA DE FATORES E FERRAMENTAS  

Após a definição do processo de desenvolvimento e acompanhamento das atividades e 

de toda padronização das ferramentas de apoio, foram estabelecidos os documentos de suporte 

aos projetos e uma agenda de treinamentos para equalizar conhecimento da equipe. Esse 

conjunto de fatores pode ser visualizado na Figura 17. 



95 

 

 
FIGURA 17 – PROCESSOS DEFINIDOS COM A IMPLANTAÇÃO DOS FCS DO ARTIGO 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

O processo de software utilizando Scrum aliado ao Kanban, o ambiente de 

desenvolvimento padronizado, a utilização de ferramentas de teste e acompanhamento, os 

treinamentos e trocas de conhecimento e o apoio da alta gestão fizeram com que as 

necessidades de software da empresa fossem atendidas com qualidade. Entregas de novos 

projetos foram realizadas, o cliente passou a ter satisfação com o padrão desenvolvido e com 

o produto final. Na metodologia anterior não se entregavam projetos, apenas ocorriam 

execuções de melhorias. Com a implantação dos FCS desse artigo, a nova metodologia 

entregou manutenções corretivas, evolutivas e novos sistemas, atendendo várias áreas do 
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cliente. A falta de entrega de projetos no modelo anterior ocorria devido ao fato que o 

levantamento de requisitos era demorado e oneroso. Com o Scrum, os requisitos são atendidos 

em partes menores e iterativos, tendo entregas constantes para o usuário final.  

Finalizando, a equipe passou a trocar experiência com o novo conceito de trabalho. 

Treinamentos foram realizados para igualar o conhecimento. Ocorreu perda de equipe durante 

todo esse processo de implantação dos FCS e, mesmo assim, o impacto foi baixo devido as 

modificações de processo executadas. Tanto a equipe quanto os usuários ficaram satisfeitos 

com o processo de implantação dos FCS encontrados nesse artigo. Todas as ferramentas 

adotadas favoreceram a entrega, o acompanhamento e a qualidade dos projetos. A utilização 

de algumas das práticas ágeis do Scrum em conjunto com o Kanban foram determinantes para 

melhoria de todo o processo organizacional e de desenvolvimento de software da empresa.  

Assim, a proposta de fatores e ferramentas deste trabalho agrega todos os processos de 

qualidade definidos na Figura 17 e a adoção de todos os FCS que influenciam os métodos 

ágeis e a melhoria da qualidade de software: 

 Pessoal:  

Competência, treinamento e especialização; 

 Foco, satisfação e envolvimento do cliente; 

 Habilidades de Comunicação; 

 Motivação  e reconhecimento de bom trabalho; 

 Resistência de grupos ou indivíduos; 

 Suporte de alta gerência; 

 Trabalho em equipe. 

 Organizacional: 

Cultura de organização cooperativa; 

 Gestão de recursos humanos; 

 Normas e procedimentos de gerenciamento de projetos. 

 Técnico/Processo: 

Alterar interação/Mudança de histórico; 

 Características do projeto de software e metodologia adequada; 

 Código e Design Simples / Simplicidade; 

 Inspeções / Revisões / Validação do software; 

 Melhoria contínua; 

 Métricas e Qualidade; 
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 Padrões de codificação bem definidos; 

 Planejamento de risco mal caracterizado; 

 Suporte de ferramentas; 

 Emprego das técnicas de desenvolvimento ágil; 

 Técnica eficiente de coleta de requisitos, rastreabilidade e definição de escopo. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Este trabalho tem como objetivo propor fatores e ferramentas para gerenciamento e 

desenvolvimento de software utilizando métodos ágeis com foco na qualidade. Para isso foi 

necessário buscar os fatores críticos de sucesso, avaliá-los, testá-los e, finalmente, propor os 

fatores e ferramentas. Desta forma, este estudo busca aprimorar a área de processo de 

software com ênfase nos métodos ágeis, com a proposição de fatores e ferramentas para 

aprimorar a qualidade no desenvolvimento de software. A primeira parte deste estudo diz 

respeito a revisão conceitual e pesquisa na literatura. Já a segunda, uma abordagem mais 

prática usando survey para validação dos conceitos e estudo prático em empresa real. Assim, 

o trabalho faz a ligação entre os conceitos literários com a validação prática de sua 

viabilidade, reforçando que os FCS identificados realmente impactam no desenvolvimento de 

software. 

De acordo com a primeira questão da pesquisa, através da busca dos principais 

conceitos, definições e informações sobre Agile Method, Software Quality e Software 

Enginnering nas bases Scielo e Scopus foram identificados os fatores de sucesso apresentados 

na literatura para a gestão ágil de software aliada a qualidade do produto final. Também foram 

realizadas consultas em livros, revistas especializadas e documentos que tratam desses 

assuntos. Assim, a fase de revisão bibliográfica desta pesquisa identificou 21 FCS que 

influenciam os métodos ágeis e a melhoria da qualidade de software. Dentre os quais, os 

fatores “Competência, treinamento e especialização”, “Cultura de organização cooperativa” e 

“Emprego das técnicas de desenvolvimento ágil” foram os mais mencionados. Todos os FCS 

foram agrupados nas categorias Pessoal, Organizacional e Técnico/Processo. 

Conforme a segunda questão da pesquisa, consultas foram realizadas para identificar 

as ferramentas e procedimentos de mercado que auxiliam na melhoria da qualidade dos 

softwares desenvolvidos. Essas ferramentas, funcionando de forma integrada com o processo 

de desenvolvimento sem atrapalhar os conceitos de agilidade, contribuem para melhoria da 

qualidade de um produto desenvolvido com métodos ágeis. 

Após a revisão bibliográfica e atendendo à terceira questão do trabalho, para avaliação 

da percepção das partes interessadas envolvidas no desenvolvimento de software em relação 

aos fatores que mais influenciam no sucesso da entrega de um produto final com qualidade, 

foi realizado um Survey no período de 01/11/2018 a 30/11/2018 para um grupo de 

respondentes especialistas em gerenciamento e desenvolvimento de software solicitando a 

percepção dos FCS dentro de uma escala Likert. Através das respostas desse questionário, 
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possibilitou a confirmação da aderência dos fatores críticos de sucesso encontrados na 

literatura. 

O survey foi encaminhado para aproximadamente 5000 e-mails, dentre os quais, 101 

foram respondidos. Pela análise dos resultados, observou-se que a maioria dos respondentes 

pertencem a Geração Y, são do sexo masculino, residem na região sudeste, trabalham como 

gerentes de projeto, tempo de atuação menor que 15 anos e possuem menos de 9 anos na 

empresa atual. 

Os respondentes confirmaram o que foi encontrado na literatura: os FCS abordados 

realmente possuem relevância na implantação de um processo ágil focado na qualidade, na 

entrega e na integração de ferramentas. O questionário ainda possuía uma pergunta aberta 

que, apesar de não ser obrigatória, auxiliou em algumas outras afirmações para os FCS 

abordados. Também foi realizado um ranking dos FCS considerados de influência “MUITO 

ALTA” e “ALTA”. Constatou-se que os quatro FCS mais importantes foram: “Suporte de alta 

gerência”, “Trabalho em equipe”, “Competência, treinamento e especialização”, e 

“Habilidades de Comunicação + Foco, satisfação e envolvimento do cliente”. Todos esses 

FCS são da categoria Pessoal, enfatizando a importância desta categoria no sucesso da 

implantação de melhorias de processo de software. 

Respondendo a quarta e última questão desta pesquisa e, assim, propor os fatores e 

ferramentas para gerenciamento e desenvolvimento de software utilizando métodos ágeis com 

foco na qualidade, com base nos FCS e nas respostas do survey realizou-se um estudo prático 

implantando um ambiente desenvolvimento de software baseado no SCRUM e KANBAN 

integrados a ferramentas para entrega de softwares com intuito de avaliar sua influência no 

sucesso da qualidade do produto desenvolvido, quando esse terá uma longa duração de vida 

exigindo muitas manutenções evolutivas e corretivas. 

Conforme já mencionado no decorrer deste trabalho, o desenvolvimento de software 

confiáveis e dentro do cronograma e custos planejados sempre foi um grande desafio. A 

proposição e implantação de um processo de software maduro é de extrema importância para 

atingir esses objetivos. No decorrer do estudo prático realizado nesta pesquisa, é possível 

identificar que um processo de desenvolvimento claro e de fácil compreensão e adaptação traz 

melhorias para a empresa, a equipe e todas as partes interessadas do produto em 

desenvolvimento. 

Os métodos ágeis são importantes ferramentas para estabelecer processos de software 

que atendam entrega em tempo hábil, menor custo, satisfação do cliente e, conforme 
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abordagem principal do artigo, a qualidade do produto final entregue. A abordagem ágil 

substitui a tradicional e atende essas necessidades se tornando uma importante ferramenta 

para as empresas atuais. É importante identificar as necessidades para adequação dos métodos 

ágeis, já que utilizar processos ágeis sem adaptações as particularidades da empresa pode se 

tornar uma falha na implantação dessas metodologias.  

A eficiência dos processos assim como da qualidade do software passa pela utilização 

e automatização de ferramentas. Percebe-se que é necessário um ambiente com ferramentas 

integradas ao processo, apoiando no desenvolvimento, nos testes, no controle das atividades e 

gerando produto com qualidade. O ambiente de desenvolvimento também deve ter a 

integração de toda equipe, trocando informações, conteúdo e conhecimento.  

Esta pesquisa demonstra que os FCS encontrados na literatura e validados pelas 

respostas obtidas no survey, quando implantados em uma empresa real como foi no estudo 

prático apresentado, levam a melhoria do processo de desenvolvimento utilizando métodos 

ágeis e agregam qualidade ao software entregue. A integração de ferramentas ao processo é 

possível e determinante para o sucesso da implantação. Além disso, treinamento e ambiente 

integrado para equipe é muito importante para atender o desafio de desenvolvimento de 

software com qualidade. 

Desta forma, espera-se desta pesquisa a contribuição para que pesquisadores e 

gestores possam aplicar e medir os FCS e as ferramentas propostas em desenvolvimento de 

sistemas. Como sugestão de trabalhos futuros, os FCS identificados podem ser trabalhados na 

área de medição ou como base de conhecimento para futuros trabalhos. O tema métodos ágeis 

e qualidade de software é muito abrangente e crescente, sendo esses FCS e o ambiente 

utilizado como estudo prático uma importante oportunidade para trabalhos futuros.  
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Questionário - Survey Apêndice 

 

A 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado participante, bem-vindo. 

 

Sou mestrando pela Universidade Federal Fluminense, vinculado à linha de pesquisa 

da Prof. Mirian Picinini Mexas e estou desenvolvendo a pesquisa intitulada “Gerenciamento e 

desenvolvimento de software utilizando métodos ágeis com foco na qualidade - uma proposta 

de fatores e ferramentas”. 

 

O resultado deste estudo é confidencial, no que se refere à identificação dos 

participantes, bem como o anonimato da instituição. Solicito sua autorização para publicação 

e posterior arquivamento dos dados após término da pesquisa. 

 

Agradeço a sua colaboração. 

 

Vitor Junior de Almeida Menandro Barboza 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 Concordo em participar da pesquisa autorizando a utilização da versão das respostas 

do questionário, sem que haja a minha identificação. Declaro que estou ciente de todas as 

informações supracitadas. 
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QUESTIONÁRIO 
 

Ano de Nascimento: 
(a partir de 1989 / geração Z / 1978-1989 / geração Y / 1966-1977 / geração X / 1945-
1965 / Baby Boomers / 1922-1944 / Tradicional) 

Sexo: (Feminino / Masculino) 

Em que região você mora: 
(Região Norte / Região Nordeste  / Região Centro-Oeste / Região Sudeste / Região 
Sul / Exterior) 

Formação: (Graduação / Pós-graduação / Mestrado / Curso de Extensão / Outro) 

Cargo Atual: 
(Gerente de Projetos / Coordenador / Analista de Sistemas / Programador / Analista de 
Negócios / Outro) 

Tempo de atuação na profissão: (Inferior a 3 anos / 3 a 9 anos / 10 a 15 anos / 16 a 25 anos / Superior a 25 anos) 

Trabalha em empresa de tecnologia: (Sim / Não) 

Tempo na empresa: (Inferior a 3 anos / 3 a 9 anos / 10 a 15 anos / 16 a 25 anos / Superior a 25 anos) 

 

 

 

Com relação ao questionário abaixo, responda os itens de acordo 
com sua percepção a respeito: 

Nº ITEM 

GRAU DE INFLUÊNCIA 

Muito 
Alta 
(MA) 

Alta 
(A) 

Média 
(M) 

Baixa 
(B) 

Sem 
Influência 
(SI) 

Não Sabe 
Responder 

Categoria/tema Gestão de Pessoas. Qual a 
necessidade de:             

1 

Empresa investir em treinamento, 
competência e especialização (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

2 

Suporte da alta gerência no emprego de 
novas metodologias (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

3 

Motivação e reconhecimento do bom trabalho 
realizado (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

4 

Ter habilidades de comunicação para 
aproximar e obter participação do cliente do 
projeto de software (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

5 

Toda a equipe trabalhar em conjunto e 
comprometida com o objetivo final do 
trabalho (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

6 

Aceitação de mudanças por grupos ou 
indivíduos para o atingimento de melhorias 
na empresa (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

                  

Categoria/tema Organização. Qual a 
necessidade de:             

7 Prática da cultura cooperativa (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

8 Prática da gestão dos recursos humanos (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

9 

Estabelecimento de normas e procedimentos 
de gerenciamento de projetos (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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Categoria/tema: Técnicas e Processos de 
Software:             

  

Em projetos grandes e largamente 
documentado com o uso de métodos em 
cascata como o RUP             

10 

Capacidade de satisfação dos requisitos do 
cliente (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

11 

Probabilidade do projeto não estourar o 
budget (orçamento) do cliente (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

12 

Capacidade do projeto não perder a janela de 
oportunidade ou prazo de tempo do cliente (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

                  

  

Em projetos com o uso de métodos ágeis, 
como o Scrum ou XP             

13 

Capacidade de satisfação dos requisitos do 
cliente (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

14 

Probabilidade do projeto não estourar o 
budget (orçamento) do cliente (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

15 

Capacidade do projeto não perder a janela de 
oportunidade ou prazo de tempo do cliente (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

                  

  

Sobre Documentação de Software. Qual a 
necessidade de:             

16 

Documentação dos requisitos do projeto, 
sobretudo em projetos grandes e que exigem 
manutenções futuras (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

17 

Manter a rastreabilidade dos requisitos com 
os outros artefatos do projeto (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

                  

  

Sobre Gerenciamento da Configuração do 
Software. Qual a necessidade de:             

18 

Utilidade de Ferramentas de versionamento, 
como o SVN e Git (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

                  

  Sobre Testes. Qual a necessidade de:             

19 

Utilidade de Plano de Testes, Teste Unitários 
e Casos de Testes (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

20 

Utilidade de Testes de regressão, como no 
uso Selenium ou Jbehave (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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  Sobre Automação. Qual a necessidade de:             

21 

Utilidade de ferramentas de gerenciamento 
de dependências, compilação e 
empacotamento como o Ant, Maven, Gradle, 
NPM (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

22 

Utilidade de ferramentas de Integração 
Contínua, como o Jenkins ou Gitlab CI/CD (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

23 

Utilidade de ferramentas de análise de 
código, como Firebugs e SonarQube (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

                  

  

Sobre Gerenciamento de Projetos. Qual a 
necessidade de:             

24 

Avaliar as características do projeto de 
software para escolha do método adequado 
de gerenciamento e desenvolvimento (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

25 Utilidade e emprego de processos ágeis (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

26 

Impactos inerentes de mudanças nas tarefas 
planejadas para entrega da iteração (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

27 

Utilidade de ferramentas de gerenciamento 
de tarefas, como o Redmine, JIRA (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

28 

Utilidade de reuniões frequentes de 
acompanhamento do projeto e alinhamento 
de equipe (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

29 

Métricas de acompanhamento para melhorar 
a entrega de projetos de software com 
qualidade (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

30 

Padrão de codificação bem definidos e de 
conhecimento de todos (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

31 

Avaliação constante das lições apreendidas 
para melhoria contínua de técnicas e 
processos (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

32 

Simplicidade na codificação e no design do 
software (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

                  

33 

Existe algum fator que não foi abordado nas 
perguntas anteriores e você acha importante 
na qualidade de software desenvolvido com 
métodos ágeis?             

 


