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RESUMO 

 

Com a crescente evolução no setor de Tecnologia da Informação (TI), mais 

precisamente na área de desenvolvimento de software, as organizações vêm 

buscando se adaptar à um mercado bem mais competitivo em relação aos últimos 

anos.   A grande expectativa na qualidade dos sistemas  a serem  desenvolvidos e 

o foco nas melhores práticas definidas por este mercado, vem ditando a importância 

de uma equipe especializada em  testes de software na atualidade, que 

desempenham um papel fundamental para que as expectativas do cliente final 

sejam supridas, a partir dos requisitos pré-estabelecidos. Entretanto, para que o 

teste de software funcione de forma a ser benéfica para o processo de 

desenvolvimento de software, se faz necessário um gerenciamento adequado das 

atividades que dizem respeito a esta equipe de testes. No presente projeto foi 

realizado um estudo sobre as melhores práticas de gerenciamento de demanda e 

gerenciamento de qualidade com a finalidade de propor melhorias a uma empresa 

focada em testes de software, visando uma melhoria em seus processos e 

consequentemente uma melhor performance em suas atividades como fábrica. 

Palavras Chaves: Teste de software, Gerenciamento da Qualidade, 

Gerenciamento da Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 With a growing evolution in the Information Technology (IT) sector, more 

precisely in the area of software development, as an organization it has been 

seeking to adapt to the much more competitive market compared to the last few 

years. A great expectation on the quality of the systems to be affected and the focus 

on best practices for this market, dictates the importance of a team specialized in 

software testing today, which play a fundamental role for the expectations of the end 

customer to be met, from pre-established requirements. However, for software 

testing to work in a way that is beneficial to the software development process, it is 

necessary to properly manage the activities that concern this testing team. No 

present project has been carried out in a study on the best practices of demand 

management and quality management with the use of improved proportions in a 

company focused on software testing, using an improvement in its processes and 

consequently a better performance in its activities as factory . 

Keywords:Software testing, Quality management, Demand management 
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1 – Introdução   

O mercado de tecnologia da informação (TI) vem crescendo nos últimos 

anos, tanto no Brasil quanto no exterior. Pesquisa recente realizada pela ABES 

(Associação Brasileira de Empresas de Software), em parceria com a IDC 

(International Data Corporation) de 2019, mostra que houve um crescimento de 

6,7% no setor global de TI, sendo que no Brasil o segmento cresceu 9,8%, 

superando todas as expectativas do setor. O estudo também mostra que o Brasil se 

mantém em 9º lugar no ranking mundial de investimentos em TI, projetando um 

crescimento anual de 46,2% no uso da Inteligência Artificial (IA), chegando a US$ 

52 bilhões em 2021, e estima-se que em 2024, interfaces com IA e automação 

substituirão um terço das interfaces de tela dos aplicativos. No Brasil 15,3% das 

grandes e médias empresas possuem IA entre suas principais iniciativas de TI, e o 

esperado é que este número dobre nos próximos quatro anos. 

A pesquisa mostra que o Brasil ocupa a primeira posição no ranking de 

investimentos no setor de TI na América Latina, sendo responsável por 46% desse 

mercado, que soma US$ 128 bilhões. Também é visto na pesquisa que 23% dos 

esforços realizados no setor brasileiro de TI são voltados para a área de 

desenvolvimento de software, um número que está acima dos demais países 

emergentes contemplados no estudo, como evidência na figura abaixo: 
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Figura 1: Comparativo entre os países em relação dos mesmos a atuação no segmento da 
tecnologia de tecnologia de informação 

Fonte: Estudo Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendências ABES/IDC 2019 – 
dados 2018. 

 

O que se conclui através deste relatório e é confirmado por Bartié (2002, p. 

4) é que, de forma rápida e constante, as organizações estão aumentando sua 

dependência tecnológica, e isso significa que suas operações internas estão sendo 

conduzidas e direcionadas por um conjunto cada vez maior de sistemas 

informatizados. As organizações estão buscando eficiência para conseguir 

sobreviver a um mercado cada vez mais competitivo. 

O desenvolvimento de software está sendo impulsionado nos últimos 50 

anos, apesar de empresas persistirem na utilização de antigos paradigmas, o que 

acaba impedindo o amadurecimento de seus processos. Muitas empresas não 

percebem que a implementação de um processo de qualidade de software não é 

uma opção a ser estudada ou um simples papel de apoio e sim um diferencial 

estratégico para a sobrevivência em um mercado mais exigente (BARTIÉ, 2002). 

Normalmente os processos que envolvem testes de qualidade de softwares 

e sistemas apresentam dificuldades no seu desempenho e na adequação de 

metodologias que são capazes de auxiliar na eliminação de gargalos que geram 

contrariedades em sua performance.  

Mesmo possuindo uma equipe focada exclusivamente em garantir o controle 

e a qualidade de sistemas de software, ainda existem grandes desafios devido à 

alta complexidade dos produtos e às inúmeras dificuldades relacionadas ao 

processo de desenvolvimento, que envolve questões humanas, técnicas, 
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burocráticas, de negócio e políticas. Idealmente, os sistemas de software devem 

não só fazer corretamente o que o cliente precisa, mas também fazê-lo de forma 

segura, eficiente e escalável, serem flexíveis, de fácil manutenção e evolução 

(BERNARDO, et al. 2009). 

A partir disso, o presente estudo tem como foco entender sobre os aspectos 

acerca das boas práticas do gerenciamento da qualidade e gerenciamento de 

demanda, com o propósito de  identificar quais destas são mais adequadas para a 

implementação em uma organização que tem como atividade principal atividades 

relacionadas a teste de software e que é orientada por metodologias e abordagens 

ágeis no âmbito gerencial. 

 

1.1 – Situação Problema  

Devido a constante necessidade de adaptação ao mercado globalizado, a 

empresa parceira deste estudo está adotando uma nova metodologia baseada em 

métodos ágeis para auxiliar no planejamento e controle das demandas de sua 

produção. A alteração da metodologia utilizada fez com que esse planejamento e 

controle se tornasse um desafio, gerando dificuldade e resistência a adequação da 

nova cultura por parte dos funcionários.  

A empresa possui múltiplos projetos de diferentes clientes com metodologias 

distintas, e não possui uma ferramenta, um processo único e bem definido capaz 

de auxiliar no planejamento e controle das demandas de seus colaboradores.  Desta 

forma, o gestor de equipe de cada cliente tenta, com certo revés, ter algum 

planejamento e controle das tarefas dos colaboradores vinculados ao seu cliente.  

Um ponto crítico observado relacionado ao planejamento, é que a 

organização não tem um real dimensionamento da capacidade de sua equipe, e 

desta forma, é difícil estipular o nível de produtividade com relação ao fator 

temporal.  

Outra dificuldade levantada diretamente ligada ao Planejamento e Controle 

da Produção (PCP) é a falta de monitoramento das atividades e dos recursos, que 

se dá principalmente pelo fato da empresa possuir múltiplos projetos e não existir 

uma priorização de cada projeto levando em consideração parâmetros que seriam 

cruciais para a entrega dentro do prazo e com sucesso desejado. Em contrapartida 
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a isso, existem situações em que recursos ficam ociosos por fatores externos e 

internos à empresa, podendo assim estar ajudando em um outro projeto que esteja 

necessitando de recurso humano naquele momento, mas a falta de uma visão geral 

de onde os recursos estão alocados juntamente com o status do projeto em questão 

torna dificultosa a melhor alocação dos recursos.  

Assim sendo, da forma como atualmente é realizado o planejamento e 

controle dos projetos e suas respectivas demandas, há uma série de gargalos de 

produtividade, comunicação, capacidade, mensuração da demanda, dentre outros.  

 O presente estudo objetiva obter melhoria no fluxo do processo e nas 

técnicas de planejamento e controle das demandas dos colaboradores.  

 

1.2 – Objetivos  

O seguinte estudo tem como objetivo aplicar conceitos de planejamento e 

controle da produção para aperfeiçoar o fluxo dos processos de passagem, 

execução e verificação da qualidade das demandas da empresa em questão. Além 

disso, analisar como estão organizados os projetos, de modo a aprimorar e/ou 

eliminar possíveis falhas e retrabalhos que retardam a produtividade.  

1.2.1 – Objetivo Central  

 A seguir, a questão central do tema gerenciamento das demandas e da 

qualidade em fábricas de testes de software:  

▪ Como definir um processo para gerir as demandas e a qualidade dos 

entregáveis de uma fábrica de testes de software? 

1.2.2 – Objetivos Específicos  

As questões específicas acerca do tema gerenciamento em fábricas de 

testes de software são mostradas a seguir: 

• Quais são as ferramentas e/ou práticas mais adequadas para realizar 

o gerenciamento da demanda em uma fábrica de teste de software de forma ágil? 

• Como dimensionar a capacidade da equipe de uma fábrica de teste 

de software? 
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• Qual é a metodologia mais indicada para realizar o controle da 

qualidade de forma ágil? 

• Quais são os benefícios do controle de qualidade dos entregáveis de 

uma fábrica de teste de software?  

• Como obter indicadores de desempenho que podem ser utilizados em 

uma fábrica de testes de software a fim de implementar um processo de melhoria 

contínua? 

 

1.3 – Organização do Trabalho 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. No primeiro capítulo é feita 

uma introdução ao tema, apresentando o cenário da Tecnologia da Informação e as 

motivações que levaram à realização do trabalho. 

O segundo capítulo trata do referencial teórico, onde é realizado um 

levantamento da literatura sobre os principais tópicos envolvidos no trabalho: 

crescente evolução do setor terciário voltado para a área de TI, gerenciamento da 

demanda, métodos ágeis para gerenciar demanda, importância do mapeamento de 

processos, gerenciamento da qualidade, ferramentas para controlar a qualidade das 

entregas de uma equipe,  métricas de desempenho para melhoria contínua de 

processos. 

O terceiro capítulo constitui-se da proposição metodológica, onde é definida 

a sistemática de pesquisa. 

O quarto e o quinto capítulo abordarão respectivamente o estudo de caso e 

as conclusões a partir do que foi identificado ao longo do projeto.  
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2 – Referencial Teórico 

A economia do século XXI está fortemente alicerçada em serviços. 

Progressivamente, os setores primários (agricultura) e secundário (indústria) foram 

cedendo espaço para o setor terciário, representado por serviços. Essa tendência 

vem se acentuando nas economias mais desenvolvidas desde meados do século 

passado. Dados do IBGE (2019) apontam que a participação dos serviços no PIB 

brasileiro chegou a 75,8 % em 2018. No ano de 2008, o setor de serviço 

representava 55%, ou seja, houve um aumento de praticamente 20% no período de 

10 anos. 

Como ocorre com os produtos na manufatura, serviços podem ser 

constituídos por centenas ou milhares de componentes. Entretanto, diferentemente 

de produtos, componentes de serviços frequentemente não são entidades físicas, 

mas uma combinação de processos, pessoas e materiais que devem ser 

apropriadamente integrados para resultar no serviço planejado (GOLDSTEIN et al., 

2002). 

O termo “Service 4.0” ou Serviços 4.0 representa um avanço nos mais 

diversos ramos da indústria de serviços, tanto para B2B (Business to Business) que 

são empresas que vendem para outras empresas, quanto para B2C (Business to 

Consumer), que são empresas que vendem diretamente para o consumidor final.  

Essa fase visa ser uma evolução para os processos aplicados hoje nas mais 

diversas empresas. Essa necessidade surgiu para evitar perdas e corresponder à 

exigência de seus clientes. 

Com tecnologia envolvida em algumas etapas do processo, existe a 

oportunidade de trocar os trabalhos manuais por automáticos. Por exemplo, 

emissão de relatórios automáticos depois de um checklist de manutenção. Com 

essa inteligência aplicada, o setor consegue entregar com mais qualidade e de 

forma mais rápida.  

Além das melhorias na entrega de serviços, o impacto do Service 4.0 está na 

rentabilidade e economia da empresa. No entanto, todas essas novidades só 

poderão ser colocadas em prática se a empresa toda estiver alinhada. 
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Internamente, a área de Tecnologia da Informação (TI) é basicamente 

constituída por serviços e fortemente suportada por tecnologia (SILVA et al., 2006). 

O produto entregue ao cliente por um prestador de serviços dessa área pode ser 

caracterizado como serviço de automação de processos de negócio. Muitos 

serviços que caracterizam a economia do século vinte e um são viabilizados pela 

TI.  

A heterogeneidade e intangibilidade dos serviços significam que a medição 

das saídas de serviços é menos direta do que nos produtos manufaturados. Uma 

empresa prestadora de serviços de TI está entre os dois mundos: manufatura e 

serviços. Ela mantém uma infraestrutura de equipamentos que, em muito, se 

assemelha a uma fábrica (STRNADL, 2006). Por outro lado, ela não entrega bens 

tangíveis a seus clientes; entrega serviços. O desenvolvimento de softwares básicos 

e aplicações, tradicionalmente têm seguido processos de produção que lembram 

mais a manufatura de bens tangíveis do que os processos de produção típicos de 

serviços (PINHANEZ, 2007). 

Olhando pelo prisma do fornecedor de TI, as empresas têm-se defrontado 

com o duplo desafio de gerenciar a crescente complexidade da infraestrutura 

tecnológica e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade dos serviços prestados aos 

clientes. O mecanismo tradicional, baseado no acréscimo de mais tecnologia, já não 

é capaz de dar a resposta necessária aos novos desafios que se apresentam 

(KARWAN; MARKLAND, 2006). A saída para esse impasse parece ser a melhoria 

dos processos, caminho apontado por Davenport (1994), Gonçalves (2000) e Müller 

(2003), e que vem sendo materializado em vários modelos conceituais que tratam 

do assunto.  

Carr (2003) acredita que agora que a TI tornou-se o investimento de capital 

dominante para a maioria das empresas, não há desculpa para desperdício e 

descaso. Ou seja, os níveis de exigência de qualidade que antes permaneciam 

apenas na indústria da manufatura foram transferidos para o setor de serviço e são 

crescentes e irreversíveis para sobrevivência da empresa. O gerenciamento da 

demanda é crucial e influencia diretamente para uma entrega de qualidade efetiva. 

Segundo Cardoso (2004), duas abordagens são essenciais para que uma 

organização obtenha um processo de qualidade no desenvolvimento de software: 
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QA (Quality Assurance) e QC (Quality Control), que, se operados simultaneamente, 

garantem que os artefatos de software sejam desenvolvidos e entregues aos 

clientes com melhor aceitabilidade, menos defeitos e menores custos. QA provê a 

gerência sênior da organização com a visibilidade apropriada sobre o processo de 

desenvolvimento, enquanto QC tem como objetivo testar os produtos de software 

de modo a encontrar, relatar e remover seus defeitos. 

Nesse cenário, o teste de software adquire cada vez mais importância, pois 

tem como objetivo principal detectar a presença de defeitos o mais cedo possível, 

não somente no código-fonte, mas também nos documentos de requisitos e projeto. 

Para a entrega da aplicação com qualidade, a etapa de teste é de suma importância. 

Segundo Pressman (2002), "teste de software é um elemento crítico da 

garantia de qualidade de software”. A partir disso os autores Bastos et al. (2012) e 

citando Moraes et al. (2014) enfatizam que se faz necessário uma equipe destinada 

somente para testar softwares. Essa equipe é composta por profissionais que tem 

a função de testadores, analistas e arquitetos, para garantir a qualidade das 

aplicações de uma maneira planejada, controlada e organizada e determinar se, a 

aplicação alcançou os resultados esperados. Esses testes podem ser realizados a 

qualquer momento, ou seja, na fase em desenvolvimento ou já desenvolvido. 

Segundo Juristo et al. (2004), teste de software é considerada uma das 

práticas mais custosas do processo de desenvolvimento e desta forma, necessita 

de um bom gerenciamento a fim de evitar desperdícios de recursos e atrasos no 

cronograma, dentre outras possibilidades. 

Entendendo a importância da etapa de teste, garantir se o que a equipe 

responsável por essa etapa de entrega está ou não de acordo ganha uma 

responsabilidade maior. 

A revisão de literatura será moldada em diferentes conceitos de 

gerenciamento de demandas, gerenciamento da qualidade e melhoria contínua 

através da análise de indicadores. Visto que esta revisão irá fornecer conteúdo 

científico para embasar propostas de melhoria para a situação-problema exposta 

pela organização parceira, a pesquisa na literatura poderá envolver também 

conteúdos que auxiliem no alcance de resultados.  
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A pesquisa não será direcionada a nenhum setor específico da empresa onde 

será realizado o estudo de caso, mas sim, a toda equipe que está diretamente ligada 

à algum tipo de projeto desenvolvido. O estudo realizado ao longo do projeto visa 

obter informações claras e eficazes acerca de métodos e ferramentas capazes de 

auxiliar na implementação de um gerenciamento de demanda e de qualidade 

consolidado.  

 

2.1 - Gerenciamento da Demanda 

Demanda é tudo aquilo que deve ser atendido pela empresa, e a sua gestão 

implica planejar e administrar todo o trabalho e as atividades exigidas por ela. 

Segundo o dicionário técnico APICS, Associação para Gerenciamento da Cadeia 

de Suprimentos (Ano), ligado especificamente à área de gestão empresarial e ao 

controle da cadeia de suprimentos, a gestão de demanda é um processo vinculado 

ao reconhecimento de todas as demandas de mercadorias e serviços necessários 

para atender ao mercado. Impõe a necessidade de estabelecer uma hierarquização 

dos pedidos a serem atendidos quando o suprimento está reduzido, condição 

imprescindível para a obtenção de resultados rentáveis do negócio, a redução de 

custos e o aumento da produtividade em todos os âmbitos da organização.  

A gestão de demanda é a interface-chave entre as atividades de produção 

da empresa, sistemas de planejamento e controle e o mercado. Compreende 

atividades que variam de previsão a converter os pedidos dos clientes em datas de 

entrega e como um mecanismo de equilibrar oferta e demanda (VOLLMANN et al., 

2004). 

A proposta do gerenciamento de demanda é entender, antecipar e influenciar 

a demanda do cliente por serviços e trabalhar com o gerenciamento de capacidade 

para assegurar que o provedor de serviços tem a capacidade de suprir a demanda. 

O gerenciamento de demanda é usado em todos os estágios do ciclo de vida para 

assegurar que os serviços foram desenhados, testados e entregues para auxiliar o 

resultado dos negócios nos níveis apropriados de atividade (David Cannon, 2011). 

É possível dizer, de acordo com as definições apresentadas anteriormente, 

que a gestão de demanda além de ser um processo estratégico, é essencial para 

que os desperdícios e retrabalhos sejam reduzidos.  
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Dado todo o avanço tecnológico, o mercado cada vez mais competitivo e 

exigente, o desafio para as organizações passa a ser a sua reestruturação para 

tornar-se uma entidade que tenha capacidade de responder com rapidez e 

flexibilidade às exigências dos clientes e ainda manter-se num nível de rentabilidade 

satisfatória. 

Conforme mencionado no início do tópico, a gestão de demanda contempla 

a administração de todo o trabalho e as atividades exigidas para entregar o que foi 

acordado e solicitado de acordo com o esperado. Para gerenciar operações e até 

mesmo uma organização como um todo, é fundamental comandar de forma bem 

sucedida pessoas, processos, capital, informação e materiais, a fim de se obter os 

resultados planejados.  

Segundo Costa e Politano (2008), o mapeamento de processos é muito 

importante, pois auxilia os gestores das organizações a entender seus processos e 

propor melhorias; ele ajuda a produzir padrões para certificações como a NBR ISO 

9001, assim como contribui para melhorar a satisfação dos clientes, através da 

identificação de ações para redução do ciclo de produção, eliminando defeitos, 

reduzindo custos, eliminando passos que não agregam valor, e incrementando a 

produtividade.  

Segundo Pradella et al. (2012), como os processos não são totalmente 

visíveis dentro das organizações, o mapeamento dos mesmos funciona como uma 

ferramenta onde é possível analisar criticamente cada processo, tornando-o melhor 

e otimizado. 

 

2.1.1 - Mapeamento de Processos 

Atualmente, cada vez mais as empresas que querem competir no mercado 

buscam por melhores práticas visando a otimização, dimensionamento da equipe, 

automação, mapeamento, redução de custos, medição de produtividade, 

certificações de qualidade, entre outros, ou seja, busca-se uma gestão de processo 

de negócio mais eficiente e eficaz.  
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Para Valle et al. (2011), a Gestão por Processos contribui para a 

sistematização da estrutura de qualquer organização. Assim, a perspectiva 

sistêmica vê as organizações produtivas como redes de relações. Isso amplia 

profundamente a visão organizacional (VALLE et al.,2011). 

Processos são constituídos por um conjunto de atividades e comportamentos 

desempenhados por humanos e/ou máquinas para atingir um ou mais resultados 

independentemente de onde as atividades são executadas. Atividades são 

mostradas no contexto de seu relacionamento umas com as outras a fim de 

proporcionar uma interpretação de sequência e fluxo (CBOK, BPM, 2013). É 

possível afirmar que processo é um conjunto completo e dinamicamente 

coordenado de atividade colaborativas e transacionais que entrega valor aos 

clientes. 

Gonçalves (2000) vê a empresa como uma “coleção de processos”, mesmo 

que organizada numa estrutura funcional tradicional. Segundo o autor, a primeira 

característica importante dos processos é a Interfuncionalidade. Embora alguns 

processos sejam inteiramente realizados dentro de uma unidade funcional, a 

maioria dos processos importantes das empresas (especialmente os processos de 

negócio) atravessam as fronteiras das áreas funcionais. Por isso, são conhecidos 

como processos transversais, interfuncionais ou interdepartamentais. Também são 

conhecidos como processos horizontais, já que se desenvolvem ortogonalmente à 

estrutura vertical típica das organizações estruturadas funcionalmente. A Figura 2 

mostra as diferenças básicas entre os processos de manufatura e os de serviços, a 

partir de algumas características. 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Figura 2: Características distintas dos processos de manufatura e de serviços manufatura e 
de serviços 

 

Fonte: Gonçalves (2000) 

 

 Ao realizar a análise das características é possível visualizar a dificuldade 

que representa modelar e melhorar processos da área de TI, essencialmente 

constituída por serviços. Todas as dificuldades mostradas na coluna de serviços – 

processos sem dono, sem medição, reativos – podem ser encontradas em um 

ambiente de infraestrutura de TI. 

O desenho do processo é a definição formal de objetivos e entregáveis, e a 

organização das atividades e regras necessárias para produzir um resultado 

desejado. Ao lidar com desenho, a equipe precisa entender o processo ponta a 

ponta, as áreas funcionais envolvidas e a maneira como as atividades são 

executadas nessas áreas. Isso é importante porque equipes que focam apenas em 

um dos níveis criam desenhos que podem impactar ou prejudicar atividades em 

outros níveis. Por exemplo, é possível eliminar trabalho evidentemente 

desnecessário em uma área funcional que terá impacto em outra área funcional 

adiante no fluxo do processo. Também é possível efetuar mudanças em níveis de 

processo que comprometam a eficiência ou capacidade de entregar um resultado 

em uma dada área funcional. Entretanto, com a compreensão de como o processo 

funciona e como as atividades são agrupadas e afetam as atividades de outras 
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áreas funcionais, o desenho pode considerar os diversos níveis e assegurar que a 

transformação será benéfica para todos e proporcionar uma interpretação ampla  da 

sequência e fluxo (CBOK, BPM, 2013). 

De acordo com Leal (2003), o mapeamento do processo é considerado uma 

técnica eficiente, que identifica a origem dos desperdícios dentro das organizações 

e ajuda a evitar a utilização de procedimentos isolados que não consideram o 

processo como um todo. Faz com que as organizações trabalhem de forma mais 

integrada e proporciona o alcance dos resultados com menores custos. Segundo 

Berger (2003), o uso de um processo padrão permite aos gerentes de projeto definir 

planos em conformidade com os padrões de qualidade e procedimentos da 

organização. 

Uma equipe de desenvolvimento que trabalha sem um processo bem 

definido acaba funcionando de maneira desorganizada, o que compromete o seu 

sucesso, criando situações insustentáveis. Por outro lado, organizações maduras 

empregando um processo bem definido podem desenvolver sistemas complexos de 

maneira consistente e previsível, independentemente de quem o produziu. 

 

     2.1.2 - Dimensionamento da Equipe 

Segundo Cannon (2011), a gestão de demanda trabalha com o 

gerenciamento de capacidade para que os recursos adequados estejam disponíveis 

nos níveis de capacidade adequado para atender a demanda de serviços, antecipar 

e prever situações onde a demanda de serviço excede a capacidade de entregá-lo. 

As necessidades dos clientes e a capacidade da empresa devem estar 

equilibradas, para obter como consequência a minimização das incertezas de oferta 

e demanda, além de melhorias no nível de serviço prestado ao cliente (MELO; 

ALCÂNTARA, 2010). 

O dimensionamento da capacidade da equipe está diretamente ligado com o 

tempo de execução de cada atividade. Para conseguir dimensionar a equipe, é 

necessário possuir o tempo médio de execução de cada tipo de demanda. 
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 Para obter dados dos colaboradores com a finalidade de auxiliar no 

dimensionamento da equipe, é necessário que os mesmos desempenhem práticas 

em sua rotina de trabalho para registrar as informações de suas demandas.  

O dimensionamento realizado de forma eficiente tem a capacidade de 

incorporar picos e quedas na carga de trabalho que rotineiramente ocorrem, a fim 

de prever a carga de trabalho futura. Essa informação é usada para planejar 

estratégias de dimensionamento da força de trabalho a longo prazo (SANTOS; 

CAMPOS, 2011).  

Além de traduzir em números as informações da capacidade atual e futura 

dos recursos, a utilização de indicadores para dimensionamento provoca um 

gerenciamento proativo de nível de serviços. Consequentemente, facilita o cálculo 

do retorno da operação.  

 

 2.1.3 - Abordagens ágeis para Gestão de Demanda 

Com a constante necessidade de melhoria nos processos da indústria de 

software, houve uma mudança significativa no foco e principalmente na metodologia 

utilizada para gerir o andamento das atividades da equipe. A mudança se deu com 

a alteração do modelo sequencial em cascata para os métodos ágeis iterativos. 

Em 2001, um grupo de indivíduos, representando as metodologias de 

desenvolvimento de software mais utilizados, acordou um conjunto comum de 

valores e princípios que ficou conhecido como o Manifesto para Desenvolvimento 

do Software Ágil ou o Manifesto Ágil (Agile manifesto) (BLACK, 2014). Um dos 

benefícios da adoção de metodologias ágeis para desenvolvimento de software é a 

entrega rápida de código que agregue valor ao cliente por meio de pequenas 

entregas. Todo esse dinamismo dos métodos ágeis tem provocado um grande 

impacto na forma de se conduzir um projeto de software fortemente sensível a 

mudanças. 

As metodologias ágeis para desenvolvimento de software são uma resposta 

às chamadas metodologias pesadas ou tradicionais. Mesmo com a evolução dos 

computadores, das técnicas e ferramentas nos últimos anos, a produção de 
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software confiável, correto e entregue dentro dos prazos e custos estipulados ainda 

é muito difícil. (SOARES, 2004) 

Segundo o BSTQB (Brazilian Software Testing Qualification Board) existem 

várias abordagens ágeis, onde cada qual implementa valores e princípios do 

Manifesto Ágil de maneiras diferentes. A seguir será discorrido sobre os três 

representantes de abordagens ágeis: Extreme Programming (XP), Scrum, e 

Kanban. 

 

 2.1.3.1 - Extreme Programming (XP) 

Sommerville (2007) afirma que o XP, seja talvez, a metodologia mais 

conhecida e a mais amplamente requisitada dos métodos ágeis.  Segundo o 

mesmo, o nome foi cunhado por Kent Beck, seu criador, porque a abordagem foi 

desenvolvida pelo avanço da reconhecida boa prática, tal como o desenvolvimento 

iterativo e o envolvimento do cliente em níveis “extremos”. 

Para Beck (2008) apud Silveira et al. (2018), a XP é uma maneira leve, 

eficiente, de baixo risco, flexível, previsível, científica e divertida de desenvolver 

softwares. Tem, como principais diferenças em relação às outras metodologias, o 

feedback contínuo, derivado dos ciclos curtos e a abordagem Incremental de 

planejamento, que gera rapidamente um plano geral que vai evoluir com o decorrer 

do projeto. 

Seu próprio criador define a metodologia da seguinte forma: “Sistema de 

práticas que a comunidade de desenvolvedores de software vem evoluindo para 

resolver os problemas de entregar software de qualidade rapidamente, e então 

alcançar as necessidades de negócio que sempre mudam”. (BECK, 1999) 

De acordo com Beck (2004) apud Oglio (2006), Extreme Programming é 

baseada em alguns princípios de senso comum, dentre eles:  

1. Constante revisão de código através da programação em pares;  

2. Constantes testes de unidade, o desenvolvimento é dirigido por testes;  

3. Constante design (refactoring);  

4. Simplicidade no design (utilizar o design mais simples possível);  

5. Constante refinamento de arquitetura;  

6. Constantes testes de integração; 

7. Iterações curtas. 
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Além disso, o processo de desenvolvimento XP é baseado em quatro valores 

fundamentais que servem como parâmetro para o sucesso no desenvolvimento de 

software e para garantir a satisfação do cliente e são eles: 

1. Comunicação: Uma considerável quantidade de falhas em projetos de 

software é decorrente de problemas de comunicação. Muitas vezes um 

programador não comunica o outro de uma mudança importante, alguém esquece 

de perguntar algo relevante ou faz uma interpretação errada. Extreme Programming 

faz uso de diversas técnicas que simplesmente não funcionam em ambientes sem 

comunicação, como pair programming. Para Teles (2004), XP busca garantir que a 

comunicação ocorra da forma mais direta e eficaz possível. 

2. Simplicidade: Uma grande parcela dos desenvolvedores apresenta muita 

dificuldade em encontrar uma resposta para a pergunta chave “Qual é a forma mais 

simples para se realizar esta tarefa. Esta pergunta se faz tão complicada porque é 

necessário que os desenvolvedores entendam os requisitos e possam aplicá-las 

futuramente como determinadas funcionalidades que podem ser requisitadas pelos 

clientes, por isso se faz importante que o treinador da equipe tenha como 

responsabilidade lembrar todos os integrantes a importância de se pensar da forma 

mais simples possível (TONIAZZO, 2007).  

3. Feedback: Extreme Programming baseia-se em implementar para o 

cliente primeiramente os requisitos mais importantes para o seu negócio, para que 

o mesmo possa dar sua opinião, gerando novos inputs, novos requisitos em um 

fluxo constante. Este feedback, dá maior credibilidade às decisões tomadas, uma 

vez que se toma ciência rapidamente dos erros e dos acertos, diferentemente de 

outras abordagens que permitem esta verificação somente no final. Para Teles 

(2004), o feedback é o mecanismo que permite o cliente conduzir o desenvolvimento 

do software diariamente. 

4. Coragem: De acordo com Toniazzo (2007) e citado por Marchi et al. (2013), 

pelo fato do XP ser uma metodologia diferenciada das metodologias tradicionais, 

ela acaba desafiando as metodologias clássicas em certos pontos, ela aborda o 

desenvolvimento sobre um outro aspecto, ter coragem no desenvolvimento do 

projeto é essencial, pois por várias vezes é preciso tomar decisões que em primeira 

impressão podem parecer errados, porém acabam se mostrando decisões valiosas. 

Um exemplo disso é analisar um determinado código e decidir se é válido continuar 
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a escrevê-lo ou se será necessário refazê-lo novamente de uma forma mais simples 

e eficaz. 

 

 2.1.3.2 - Scrum 

Segundo Schwaber (2004) apud Albuquerque et al. (2009) o Scrum foi criado 

em 1996 por Ken Schwaber e Jeff Sutherland e vem se destacando dos demais 

métodos ágeis pela maior ênfase dada ao gerenciamento do projeto. Reúne 

atividades de monitoramento e feedback, em geral, reuniões rápidas e diárias com 

toda a equipe, visando à identificação e correção de quaisquer deficiências e/ou 

impedimentos no processo de desenvolvimento.   

Para Alliance (2011), a metodologia Scrum é um framework ágil e destinado 

a projetos complexos e foi inicialmente formalizado para projetos de 

desenvolvimento de software, mas funciona e se torna eficiente e eficaz para 

qualquer tipo de projeto inovador.  

O ciclo do Scrum tem o seu progresso baseado em iterações bem definidas, 

cada uma com duração de 2 a 4 semanas, estas são as chamadas Sprints. Antes 

de cada Sprint, realiza-se uma Reunião de planejamento (Sprint Planning Meeting) 

onde a equipe tem contato com o cliente (Product Owner) para que haja uma 

priorização do trabalho que precisa ser feito, selecionar e estimar as tarefas que o 

time pode realizar dentro da Sprint (MARCAL et al. 2007). 

Durante a execução da Sprint, o time controla autonomamente o andamento 

do desenvolvimento realizando Reuniões Diárias Rápidas (Daily Meeting), não 

muito longa e observando o seu progresso usando um gráfico chamado Sprint 

Burndown (MARCAL et al. 2007). 

 Ao final da Sprint, é realizado uma Reunião de Revisão (Sprint Review), 

onde o time demonstra o que foi realizado ao longo da Sprint e valida se o objetivo 

foi atingido, em seguida, realiza-se a Reunião de Retrospectiva (Sprint 

Retrospective), uma reunião de lições aprendidas, com o objetivo de melhorar o 

processo/time e/ou produto para a próxima Sprint  (MARCAL et al. 2007).  
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 2.1.3.3 - Kanban 

O Kanban surgiu no final dos anos 40 com o intuito de controlar o Sistema 

Toyota de Produção, limitando a manufatura a partir da demanda e determinando 

que a realização de um novo trabalho ficasse condicionada à disponibilidade para 

a sua execução (ANDERSON, 2010). O Kanban pode ser facilmente aplicado como  

“um método de desenvolvimento de software com fortes bases em 

práticas Lean, e que tem como objetivo aperfeiçoar o processo de 

desenvolvimento de software pré-existente. Este método limita o trabalho 

em progresso, apresentando a evolução de forma visual, tornando os 

problemas evidentes e cultivando uma cultura de melhoria contínua”. 

(GOMES, Desenvolvimento Ágil com Kanban. Java magazine, 84, pg. 1) 

  

De acordo com Wang et. al. (2012), o processo de desenvolvimento de 

software permite que a equipe planeje e decida como será definida a próxima 

entrega, e até mesmo organizar tudo em um cronograma. O mesmo não acontece 

no processo de manutenção de software, constantemente surgem novas demandas 

de manutenção e devido aos seus impactos, não é possível esperar o atual ciclo 

acabar, planejando-as para a próxima entrega. O Kanban, dentro deste contexto, 

procura aperfeiçoar os processos, as equipes e projetos. É útil para empresas que 

estão procurando melhorar constantemente, ao passo que melhoram também sua 

produtividade e sua relação com os clientes (ARRUDA, 2012). A partir deste cenário 

é perceptível a necessidade de um procedimento de gestão que se aplique às 

condições ágeis pré-estabelecidas em um ambiente focado em um 

desenvolvimento de software. 

Ainda segundo Anderson (2010), Kanban é uma abordagem de gestão que 

às vezes é utilizada em projetos ágeis. O objetivo geral é visualizar e otimizar o fluxo 

de trabalho em uma cadeia de valor agregado. Kanban utiliza três instrumentos 

(LINZ, 2014): 

● Quadro Kanban: A cadeia de valor a ser gerenciada é visualizada por 

um quadro de Kanban. Cada coluna mostra uma estação, que é um conjunto de 

atividades relacionadas, por exemplo, desenvolvimento ou teste. Os itens a serem 

produzidos ou tarefas a serem processadas são simbolizados por bilhetes se 

movendo da esquerda para a direita através do quadro nas colunas de valor.  
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● Limite do Trabalho em Andamento: O volume de tarefas ativas 

paralelas é estritamente limitado. Este é controlado pelo número máximo de 

passagens permitidas para uma coluna de valor e/ou globalmente para o quadro. 

Sempre que uma estação tem capacidade livre, o trabalhador move um bilhete da 

coluna de valor antecessora. 

● Tempo de espera: Kanban é utilizado para otimizar o fluxo contínuo 

de tarefas, minimizando o tempo de espera (média) para concluir o fluxo de valor. 

Segundo Yacoub et al. (2016), Kanban tem cinco princípios fundamentais: 

(1) visualizar o fluxo de trabalho; (2) limitar o trabalho em andamento; (3) medir e 

gerenciar o fluxo; (4) tornar explícitas as políticas do processo; e (5) usar modelos 

para reconhecer melhorias e oportunidades.  

O propósito do Quadro é a aplicação dos princípios citados anteriormente. 

Os cartões devem ser utilizados para cada item de trabalho e/ou cada demanda de 

um determinado setor ou projeto.  

A Figura 3 mostra um exemplo de cartões dispostos em um Quadro Kanban. 

Os itens ainda não iniciados são dispostos na coluna A FAZER; conforme 

priorizados e com seu trabalho iniciado são movidos para a coluna FAZENDO; uma 

vez concluídos, são movidos para a coluna FEITO. A sistemática, quando aplicada, 

garante um sistema puxado e de fluxo contínuo. 

 

Figura 3: Exemplificação de um quadro Kanban 

 
 

Fonte: Bernardo (2014) 
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 É válido ressaltar que as colunas do quadro podem ser diferentes do 

apresentado anteriormente. As mesmas devem possuir valor para o alcance do 

objetivo. A figura 4 ilustra um possível quadro de Kanban para desenvolvimento de 

um software ou sistema. 

 

Figura 4: Exemplificação de um quadro Kanban focado aplicado a desenvolvimento de 
Software/Sistema 

 

 
Fonte: Bernardo (2014) 

 

Esta ferramenta começou a ter grande adesão na indústria de software em 

2007, depois da divulgação dos resultados obtidos em desenvolvimento de 

aplicações em duas grandes conferências do ramo. A possibilidade de uma equipe 

visualizar o trabalho em progresso, se auto organizar e, ainda, moldar seu fluxo de 

trabalho de acordo com um ambiente específico, despertou o interesse da 

comunidade (ANDERSON, 2010). 

Anderson (2010), que foi o pioneiro no uso do Kanban no desenvolvimento 

de software, afirma que ele pode ser utilizado em qualquer situação onde exista a 

necessidade de limitar a quantidade de itens dentro de um sistema. Na sua opinião, 

o Kanban permite aprimorar o processo, incentivando a análise dos problemas e 

descoberta de soluções. 

Agarwal (2018) discorre que a representação visual de itens de trabalho em 

um Quadro Kanban permite que os membros da equipe conheçam o estado atual 

de cada item de trabalho a qualquer momento; ele ainda cita como benefícios da 

adoção do Kanban os seguintes aspectos:  aumento da eficiência;  melhoria no foco;  

menos desperdícios; comunicação eficiente; maior transparência; maior 
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flexibilidade de planejamento; menos defeitos; entrega contínua; ciclos de tempo 

encurtado. 

Além do framework ser capaz de otimizar o processo em diferentes 

contextos, o mesmo auxilia na identificação mais rápida de impedimentos em fluxos 

de trabalho, promove a colaboração e aumenta a previsibilidade. 

Yacoub et al. (2016) apresentaram em seu estudo o resultado de uma 

Pesquisa do National Institute of Standards and Technology (NIST), que corrobora 

com os benefícios elencados anteriormente, em que a implementação efetiva de 

técnicas Lean como Kanban pode gerar benefícios significativos, como melhoria da 

qualidade (ganhos entre 25-75%), redução do trabalho em andamento (até 90%), 

melhoria da produtividade (entre 10-40%), redução do tempo de espera (até 95%), 

além de vários outros benefícios relacionados à melhoria do fluxo do produto e 

aprimoramento do trabalho em equipe e da comunicação. 

Com a utilização do Kanban e acrescentando informações relevantes nas 

tarefas como a complexidade, tempo de duração, criticidade, é possível extrair 

dados importantes para medir a equipe.  

Por isso, o Kanban precisa promover melhorias que se baseiam em medidas 

objetivas, de modo a gerar informações significativas que permitam otimização do 

fluxo e maximização da eficiência (KLIPP, 2013). Algumas dessas medidas são: 

Cycle Time e o Lead Time. 

O Cycle Time representa o tempo medido desde que um trabalho é iniciado 

até a sua conclusão, enquanto o Lead Time é calculado a partir do momento em 

que o pedido é efetuado até a sua entrega. O primeiro possui maior importância na 

perspectiva do desenvolvedor, pois exibe a capacidade do processo. O segundo é 

significante para o cliente, que pode identificar o tempo que sua solicitação levou 

para ser atendida (RAJU; KRISHNEGOWDA, 2013). 

Principalmente com a adoção de metodologias ágeis para desenvolvimento 

de software, é de extrema importância a equipe ser capaz de estimar o tempo de 

execução da sua tarefa levando em consideração sua complexidade. Com a análise 
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de dados históricos que possuem o tempo de cada atividade, é possível obter o 

tempo médio para cada tipo de demanda.  

Diante disso, é possível entender a importância que se faz a utilização de um 

método que auxilie e amplie a qualidade das entregas e aumenta o nível de 

comprometimento do time, com propósito de minimizar os gargalos garantindo uma 

maior excelência nas entregas de uma determinada equipe.  

 

2.2 - Gerenciamento da Qualidade 

Controlar a qualidade de sistemas de software é um grande desafio devido à 

alta complexidade dos produtos e às inúmeras dificuldades relacionadas ao 

processo de desenvolvimento, que envolve questões humanas, técnicas, 

burocráticas, de negócio e política (KON, 2008). Seguindo a linha de pensamento 

do autor citado anteriormente, a qualidade dos entregáveis das atividades de teste 

de software se fazem tão relevantes, por que o software, além de precisar seguir 

todos os requisitos pré-estabelecidos e fazer corretamente o que o cliente carece, 

precisa também, que esses pontos sejam realizados de forma segura, eficiente e 

de fácil manutenção. 

Segundo Slack et al. (2009), apud Jesus (2016, p. 03) a qualidade 

corresponde aos outputs do processo de transformação, como resultado da própria 

operação ou produção, que é julgada subjetivamente pelos consumidores pelo que 

lhe é oferecido, o produto. Entretanto, a operação ou produção, que não é vista 

pelos consumidores, mas percebida através do produto, é passível de interferência 

da qualidade sobre de seus agentes, tais como mão-de-obra, métodos e 

manutenção.  

Atualmente no ambiente globalizado e extremamente competitivo, a 

qualidade não é um diferencial, mas uma obrigação de toda empresa para garantir 

a sua sobrevivência no mercado. Além disso deve-se levar em conta que:  

- São os clientes e usuários que decidem se um produto ou serviço 

atende a suas necessidades e satisfaz suas expectativas;   
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- Esta satisfação é influenciada pelo que a concorrência oferece. O 

cliente é um alvo móvel, cujas expectativas crescem à medida que se ampliam as 

suas opções. 

 

Entretanto, serviços têm características distintas de bens materiais que 

dificultam a busca pela qualidade (FORTES, 2010). Por este motivo, instituições 

que trabalham diretamente com o desenvolvimento de software têm buscado 

investir nas atividades de testes como diferencial competitivo, com a finalidade de 

se destacar pela qualidade do que é produzido por si. 

Os movimentos de qualidade, surgidos no pós-guerra e voltados para a 

indústria, vêm evoluindo e sendo aplicados com sucesso na área de serviços. 

Modelos como o CMMI – Capability Maturity Model Integration, do Software 

Engineering Institute (SEI), são amplamente utilizados no desenvolvimento de 

sistemas como forma de garantir a qualidade do processo de produção de software. 

Na área de gerenciamento de serviços de TI, existe o modelo ITIL – Information 

Technology Infrastructure Library, voltado para a infraestrutura e que vem ganhando 

força entre as maiores organizações no mundo todo (ITIL & ITSM WORLD). Outra 

abordagem que vem se destacando desde a década de 90 é o Lean. Nos sistemas 

produtivos de manufatura, a Engenharia de Produção utiliza métodos de 

identificação e redução de perdas oriundos do Lean Manufacturing (Produção 

Enxuta). Transportados para a área de serviços, os princípios e técnicas do Lean 

Manufacturing são descritos como Lean Service (Serviço Enxuto). 

 

 2.2.1 - Ferramentas para controlar a qualidade das entregas de uma 

equipe 

As ferramentas de qualidade são técnicas de análise de processos e 

indicadores, utilizadas por organizações para identificar, definir, mensurar e propor 

soluções aos problemas que interferem no desempenho da mesma. Quando 

aplicadas de forma correta, tais ferramentas, se tornam um grande diferencial 

estratégico, auxiliando principalmente na tomada de decisão por meio de dados e 

fatos concretos.  
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Segundo KUME (1993), os métodos estatísticos são ferramentas eficazes 

para a melhoria do processo produtivo e redução de seus defeitos. Entretanto, é 

preciso que se tenha em mente que as ferramentas estatísticas são apenas 

ferramentas elas podem não funcionar, caso sejam aplicadas inadequadamente.  

Uma das principais Ferramentas Tradicionais da Qualidade, de acordo com 

Miguel (2006) e Vieira (1999), são: diagrama de causa-efeito, histograma, gráfico 

de Pareto, fluxograma e folha de verificação. 

Para KUME (1993) é de suma importância que os dados a serem coletados 

sejam bem esclarecidos e que seus valores reflitam claramente os fatos. Diante de 

tais argumentos se faz necessário uma coleta de dados de maneira simples e em 

um formulário fácil de ser utilizado. Este é justamente o papel de uma folha de 

verificação, que consiste em um formulário de papel no qual os itens a serem 

verificados já estão impressos, de modo que os dados possam ser coletados de 

forma concisa. São duas as principais finalidades desta ferramenta, facilitar a coleta 

de dados e organizar os dados simultaneamente à coleta; para que possam ser 

facilmente utilizados na posterioridade, com essa ferramenta os dados podem ser 

registrados e imediatamente organizados sem a necessidade de rearranjo manual 

posterior.  

Esse método também permite que a sua estrutura seja completamente 

alterada, baseado onde você deseja aplicar e quais dados você tem a intenção de 

adquirir. Segundo KUME (1993), na concepção de folhas de verificação devemos 

considerar, em primeiro lugar, o objetivo da coleta de dados e, a seguir, executar 

várias adaptações criativas de modo que os dados possam ser coletados e 

registrados facilmente e numa forma que seja a mais apropriada ao objetivo.  

Para BRYKCZYNSKI (1999), processos cognitivos que são usualmente 

sugeridos para a criação de um checklist eficaz incluem:  

1. Checklists devem ser regularmente atualizados com base na análise de 

defeitos. Ao atualizá-los regularmente, os inspetores podem ser mais propensos a 

ler e usá-los. Se os questionamentos do Checklist são atualizados em resposta a 
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defeitos que ocorrem com frequência, então é mais provável que eles vão ajudar o 

revisor em encontrar defeitos adicionais.  

2. Checklists não devem ser superiores a uma página. Um revisor é menos 

inclinado a folhear as páginas de um Checklist ao examinar, por exemplo, uma 

listagem de código. Sendo de uma única página, este pode ser colocado sobre uma 

mesa e ser lido em estreita proximidade com o produto a ser analisado.  

3. Os itens do Checklist devem ser redigidos na forma de uma pergunta. Esta 

heurística é bastante duvidosa, porque todos os itens do Checklist são baseados 

em questão que poderiam ser reformuladas como frases imperativas.  

4. Os itens do Checklist não devem ser muito gerais (por exemplo, “Os 

requisitos do sistema estão completos, consistentes e não ambíguos?”). 

Um estudo de caso realizado por Costa (2012) visou exercer a inspeção de 

artefatos gerados dentro de uma fábrica de testes de software através de 

Testchecks, ou seja, uma lista de verificação de qualidade dos entregáveis 

sugeridos pelo IEEE-Std-829 (IEEE, 2008), são eles: Plano de teste, especificação 

de projeto de teste, especificação de caso de teste, especificação de procedimento 

de teste, log de teste, relatório de incidente de teste e relatório de resumo de teste. 

O intuito deste estudo experimental foi ponderar a possibilidade de viabilizar 

este método como principal forma de controle da qualidade dos artefatos. Ao final 

da pesquisa é transparecido, após muita análise, a eficácia, eficiência e 

amadurecimento da proposta em relação à detecção dos defeitos nestes artefatos. 

Os inspetores que participaram do estudo e foram responsáveis por executar 

a atividade de checar os entregáveis, afirmaram que a metodologia não apresenta 

dificuldades e seu uso foi de suma importância para a identificação de erros 

previamente não localizados, outro ponto destacado pelos inspetores é o fato da 

abordagem possibilitar melhorias e mudanças nos artefatos que agregam valor ao 

cliente. 
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 Segundo Belchior (1992), o controle de qualidade de software é responsável 

por verificar o nível de qualidade, em um determinado software, através de 

comparações das características deste, com um padrão pré-estabelecido. “O 

objetivo da qualidade, além da necessidade de ser claramente definido, deve ser 

efetivamente monitorado, e rigorosamente seguido. A qualidade deve ser planejada 

dentro da estrutura do projeto, constantemente avaliada, e correções aplicadas, 

quando deficiências são identificadas” (EVANS 1987). 

 Uma das etapas que impactam diretamente no controle de qualidade de um 

software é a de testes, segundo Pressman (2011), o principal objetivo desta etapa 

é descobrir erros ou falha na codificação, que podem comprometer o 

comportamento ideal de um software. 

Empresas e organizações envolvidas com desenvolvimento de software 

atualmente compartilham da mesma necessidade de efetuar suas demandas de 

forma rápida, logo necessitam de ferramentas para gerenciamento que sejam 

acessíveis aos seus processos.  

As mudanças nos cenários de desenvolvimento de software levaram várias 

empresas a competir por meio de projetos complexos e inovadores, adotando 

processos de desenvolvimento flexíveis, de modo a atuarem em ambientes de 

negócio desafiadores e imprevisíveis. Esses novos ambientes e as formas de 

enfrentá-los tiveram impacto no gerenciamento de projetos. Vários autores 

argumentam que as ferramentas e técnicas tradicionais de GP não são adequadas 

a esse novo contexto (Dawson & Dawson, 1998; Suikki et al., 2006). As principais 

dificuldades estão nas atividades relacionadas ao planejamento e controle de 

projetos (Andersen, 1996; Dvir & Lechler, 2004; Rozenes et al., 2004), 

principalmente nos que envolvem inovação e instabilidades do mercado, ou seja, 

nos projetos desenvolvidos nos ambientes conhecidos como “dinâmicos” ou 

“turbulentos” (Conforto et al., 2016). A utilização da lista de verificação, além de 

ajudar no controle de qualidade dos artefatos gerados, pode auxiliar diretamente no 

controle de projetos por meio das atividades pré-estabelecidas a serem seguidas. 

Na pesquisa realizada por Costa (2012), já citado anteriormente, onde foi 

proposto um processo de controle de qualidade dos artefatos gerados numa fábrica 

de testes via checklist, a implementação foi exercida em duas etapas. A primeira 

delas, realizada em um ambiente acadêmico, tinha o objetivo de analisar a aplicação 
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proposta com o propósito de caracterizá-la em relação a eficiência e eficácia na 

identificação dos defeitos encontrados nos artefatos. Inicialmente foram levantadas 

duas métricas para serem utilizadas como base para avaliar a eficiência do método 

proposto, são elas, o tempo que os inspetores levariam utilizando tal abordagem e 

a eficiência, que diz respeito à razão da quantidade de defeitos encontrados por 

tempo de inspeção., Logo após foram selecionados os participantes e os projetos a 

serem usados como instrumento de avaliação. No fim de todo o estudo foram 

analisados e avaliados os pontos nos quais melhorias poderiam ser introduzidas, e 

foi feita uma análise individual de cada questão contida no checklist objetivando 

questões candidatas a serem evoluídas por terem um baixo índice de eficiência no 

estudo. 

Para a segunda etapa, o Testcheck foi alterado a partir das observações 

aprendidas no primeiro estudo. Nesta etapa, o objetivo foi a aplicação da 

abordagem em um cenário real, foram utilizados os mesmos projetos e o 

treinamento ocorreu de forma similar para os participantes. Ao final da análise, 

notou-se que a implementação da abordagem se fez viável ao que se propôs tanto 

qualitativamente quanto quantitativamente. 

A partir disso, vê-se a importância de se seguir um roteiro claro para a 

implementação de uma metodologia de controle de qualidade dos artefatos. 

Proporcionando desta forma uma melhoria contínua do processo e aumentando a 

confiabilidade da instrumentação utilizada na abordagem, a fim de coletar as 

medidas que serão o ponto principal para o auxílio na tomada de decisões. 

 

2.3 - Métricas de desempenho 

Segundo Pressman (1995), na maioria dos empreendimentos técnicos, como 

os projetos de software, as medições e as métricas ajudam a entender o processo 

técnico usado para se desenvolver um produto, como também o próprio produto. O 

processo é medido num esforço para melhorá-lo, assim como o produto também é 

medido com tal finalidade.  
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O processo de medição tem evoluído no contexto de Engenharia de 

Software. Muitas organizações tratam medições como um trabalho adicional, no 

entanto, há uma tendência em organizações bem sucedidas em implementá-la 

como uma disciplina proativa (McGarry, 2002 apud HAZAN; LEITE, 2003). A 

importância da medição começou a ser identificada e estudada há algum tempo 

atrás. De Marco (1986) afirma que “Não se pode controlar aquilo que não se pode 

medir” e Pressman (2006), em seguida, afirma que “um elemento chave de qualquer 

processo de engenharia é a medição”, portanto, há de se entender que a medição 

é um forte aliado no auxílio a tomadas de decisões.  

Realizar um levantamento de medidas e indicadores que auxiliam gestores e 

líderes de projetos de softwares a terem uma visão mais ampla de como está o 

andamento de seus projetos não é uma tarefa nada fácil. Há uma grande dificuldade 

da visualização dos parâmetros que devem direcionar seus projetos (BARBOZA, 

2013) e isso ocorre porque engenharia de software, ao contrário de outras, trata de 

produtos intangíveis (SOMMERVILLE, 2011). Dentre tais parâmetros de projeto, 

encontram-se medidas de prazo, custo e qualidade (BARBOZA, 2013). 

É necessário ter muita atenção para estipular suas métricas, "estudos 

apontam exemplos de fracassos na implantação de programas de medições nas 

organizações, devido à definição de um grande número de medidas inúteis, muito 

complexas, não padronizadas e desalinhadas com a estratégia da organização" 

(Monteiro, 2008). Além disso, as medidas devem obrigatoriamente indicar 

quantitativamente a extensão, quantidade, capacidade ou tamanho de um processo 

ou produto, ou seja, elas serão responsáveis por fomentar as métricas e 

consequentemente gerar uma representação simples e intuitiva com o propósito de 

facilitar a interpretação de dados (BORTOLUCI et al., 2015). 

Alguns autores pontuam aspectos a serem medidos em fábricas de teste de 

software, o grande impasse é que as métricas utilizadas em métodos tradicionais 

de desenvolvimento de software nem sempre se enquadram aos métodos ágeis que 

tem por objetivo diminuir a quantidade de artefatos de documentação necessária 

(BORTOLUCI et al., 2015). Por meio disto, entende-se que é mais confiável que as 

métricas propostas estejam diretamente ligadas com os artefatos que mais geram 
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valor ao cliente, desta maneira sua análise será suscetível a obtenção de dados 

mais confiáveis e concretos. 

 2.3.1 - Ferramentas de melhoria contínua de processos 

Segundo Boer et al. (2006) apud Zampini (2008), melhoria contínua é a 

capacidade, em termos de desempenho, de combinar efetivamente a eficiência 

operacional com a flexibilidade estratégica. Ainda segundo Zampini (2008), a 

melhoria contínua é realizada por meio da implementação de métricas e indicadores 

de desempenho para os diversos processos. O monitoramento destes conduz a 

empresa a perseguir metas estabelecidas ou a ultrapassá-las, implementando uma 

análise crítica e ações corretivas em busca desta melhoria contínua. 

 Para realizar o gerenciamento deste processo, há três ações gerenciais 

essenciais: de planejamento, controle e melhoramento, gerando o planejamento da 

qualidade, o controle da qualidade e o melhoramento da qualidade. 

Sob a ótica do TQM (Total Quality Management), o gerenciamento de 

processos deve ser conduzido por meio do giro do ciclo PDCA - Planejar (Plan), 

Fazer (Do), Monitorar (Check) e Agir (Action). Assim, deve haver ciclos PDCA para 

controle, para melhoramento e para o planejamento da qualidade. 

O método de melhorias no processo PDCA é conhecido e tem o seu conceito 

difundido em larga escala mundial. Segundo citações de Souza & Mekbekian (1993) 

e do CTE (Centro de Tecnologia de Edificações), o método de melhorias PDCA 

pode ser definido como um instrumento valioso de controle e melhoria de processos 

que, para ser eficaz, precisa ser de domínio de todos os funcionários de uma 

organização.  

Suzuki (2000), em seus estudos, define a utilização do PDCA como forma de 

“embutir” qualidade no produto final, por meio da execução dos quatro módulos 

inerentes ao método. 

  O ciclo PDCA pode ser utilizado para estabelecer metas de melhorias 

provindas da alta administração com a finalidade de coordenar esforços de melhoria 

contínua, enfatizando que cada programa de melhoria deve começar com o 
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planejamento e definição de meta, posteriormente as mesmas devem resultar-se 

em ações efetivas em comprovação da eficácia das ações, para enfim, obter 

resultados da melhoria, podendo ser reutilizado a cada melhoria vislumbrada. 

Segundo Slack (1996), a natureza repetida e cíclica do melhoramento 

contínuo pode ser resumida no ciclo PDCA, definido como uma sequência de 

atividades que são percorridas de maneira cíclica para melhorar atividades. A 

aplicação contínua do ciclo PDCA, de forma integral, de acordo com o CTE (Centro 

de Tecnologia de Edificações), permite um real aproveitamento dos processos 

gerados na empresa, visando à redução de custos e o aumento da produtividade 

(BERNARDO, et al. 2009). 
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3 – Metodologia  

 

3.1 - Metodologia da revisão de literatura 

O objetivo de pôr em prática um modelo de trabalho a ser utilizado durante a 

evolução deste projeto, faz-se necessário realizar uma revisão sistemática da 

literatura recorrendo à diversas fontes documentais como periódicos científicos, 

livros, teses e dissertações, relacionados a Gerenciamento de Demanda, 

Gerenciamento da qualidade e Desenvolvimento de Software.  

Após a coleta de dados e informações ter sido concluída, todas as 

informações pertinentes ao assunto foram sintetizadas de forma a desenvolver um 

conhecimento que venha a dar uma compreensão completa e detalhada do tema 

proposto. A metodologia consiste em seis etapas: busca, organização, seleção, 

leitura, anotação e análise crítica e redação.  

“A estrutura metodológica do presente projeto de pesquisa é 
baseada no modelo de revisão de literatura sistemática, que tem como 
objetivo responder a uma pergunta de pesquisa, de forma sistemática, 
utilizando-se de uma investigação científica que busca agrupar e avaliar os 
resultados obtidos por meio da coleta e análise dos dados.” (Cordeiro et 
al., 2007 e. De-La-Torre-Ugarte-Guanilo; Takahashi; Bertolozzi, 2011).  

 

Na etapa de busca, foram utilizadas como ferramentas para a realização da 

pesquisa na literatura as bases de dados Google Acadêmico, Scielo, Microsoft 

Academic, Web of Science, Portal Periódicos Capes e os periódicos Revista 

Produção Online, Revista Eletrônica Produção e Engenharia e Revista Gestão e 

Produção. Foram priorizados artigos de revisão de literatura e publicações em 

periódicos, principalmente em periódicos de Engenharia de Produção. Em relação 

às palavras-chave, foram selecionadas palavras-chave iniciais como 

Gerenciamento da Qualidade, Gerenciamento de Demanda, Desenvolvimento de 

Software e Fábrica de Testes. Entretanto, ao longo do processo de busca, foram 

analisados artigos de referência, ou seja, aqueles que respondam de deem base 

para o objetivo proposto, e suas palavras-chave serão utilizadas para a presente 

pesquisa. 

Na etapa subsequente, a de organização, os artigos e publicações 

encontrados no processo anterior foram importados para a plataforma e rede social 

acadêmica Mendeley e serão classificados quanto ao tipo, nome, autor, ano, 

abstract, tags, palavras-chave do autor e URL. Em seguida, na seleção, foi-se 

realizada a triagem das publicações e artigos em uma planilha utilizando o Microsoft 
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Excel. As notas foram aplicadas considerando os critérios de priorização, nos quais 

pesos foram atribuídos como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Critérios de Seleção. 

 
Fonte: O autor 

 

Ao final, após a aplicação das notas às publicações e artigos, obtivemos 

como resultado os artigos ordenados de forma a priorizar a leitura dos mesmos. 

Após a triagem dos documentos, foi realizada a leitura, utilizando a plataforma 

Mendeley, onde os principais trechos serão iluminados com a ferramenta marca 

texto. A anotação será sistemática, sendo escrita na opção “Notes” do Mendeley e 

de acordo com as classificações encontradas na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Classificação do Conteúdo das Publicações 

 
Fonte: GOHR, 2013. 

 

E ainda, utilizando também o Mendeley, fomos capazes de inserir notas 

próximas aos trechos e citações.  

Por fim, houve a etapa da redação da revisão de literatura. Levando em 

consideração os inúmeros trechos iluminados e notas inseridas nas publicações e 

artigos, além das anotações na opção “Notes”, ambos na plataforma Mendeley, com  

a seleção dos principais trechos que foram citados, a revisão foi redigida 

correlacionando as considerações dos autores e contendo resumo, palavras-chave, 

introdução, metodologia, itens de conceituação, resultados, conclusão e 

referências. 

 

3.2 - Metodologia do estudo de caso 

A estrutura metodológica é definida como um conjunto de etapas e 

instrumentos responsáveis por auxiliar o direcionamento de um determinado projeto 
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de trabalho com critérios de caráter científico para alcançar dados que suportam ou 

não sua teoria inicial (CIRIBELLI, 2003)., Neste projeto, a metodologia utilizada para 

sua realização será a qualitativa, pois a mesma é realizada sem medições 

numéricas, identificando percepções, atitudes e conceito (num contexto ambiental) 

com a finalidade de compreensão e não mensuração.  

Para Rodrigues (2007) apud PRAÇA (2015), “os métodos de pesquisa 

usualmente adotados para coleta de dados incluem técnica de elaboração e 

avaliação de entrevistas, observação, questionário contendo perguntas abertas, 

perguntas fechadas e de múltiplas escolhas e formulários, e estes são adotados 

pelo pesquisador baseado no tipo de pesquisa a ser realizada.” Existem 6 tipos 

diferentes de pesquisas científicas, entretanto as utilizadas foram: pesquisa 

experimental, “que envolve experimentos de qualquer natureza que possam auxiliar 

no desenvolvimento da pesquisa” (PRAÇA, 2015), pesquisa de campo, “aquela 

baseada na coleta de fenômenos que ocorrem na realidade a ser pesquisada” 

(PRAÇA, 2015) e pesquisa teórica (PRAÇA, 2015), baseada na análise de 

determinada teoria, utilizando para tal embasamentos, também teóricos e não 

experimentais.  

As etapas do projeto serão orientadas pela metodologia Kaizen, passando 

pelas seguintes fases: identificação de possíveis oportunidades de melhorias, 

mapeamento dos processos de atuação da organização parceira, desenvolvimento 

de propostas de melhorias cabíveis a organização parceira, Implementação das 

propostas de melhorias e por fim uma análise dos indicadores identificados a partir 

das propostas apresentadas e como eles podem dar suporte à organização 

parceira. 
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4 – Análise dos Resultados 

 

4.1 - Caracterização da organização parceira 

A organização parceira, é uma empresa brasileira de médio porte que atua 

no setor de tecnologia da informação e tem como modelo de negócio o B2B 

(Business to business). Com mais de 17 anos de existência e localizada na cidade 

de Petrópolis no Rio de Janeiro, a companhia possui a missão de contribuir para a 

criação de softwares com qualidade, atuando junto ao cliente.   

Para apoiar a garantia de qualidade do software, a organização oferece como 

serviços: fábrica de teste; apoio ao processo de governança (ALM); seleção e 

implantação de ferramentas e treinamento nas melhores práticas de engenharia de 

software, consultoria e mentoring para implementação de processos; a partir destes, 

a organização possibilita que seus clientes, garantam a liberação de um software 

confiável e robusto provendo uma análise objetiva e independente do 

desenvolvimento e de qualidade permitindo também uma maior concentração em 

questões estratégicas. 

 

4.2 - Análise do cenário atual 

No início das visitas nas quais o foco principal era o entendimento de forma 

concreta da situação problema, ficou evidente a necessidade de compreender com 

total clareza os processos da empresa parceira com relação aos clientes da fábrica 

de testes.   

Em um primeiro momento foi realizado o levantamento da Arquitetura de 

Processo, conforme apresentado na figura 5 a seguir, com a finalidade de obter o 

conhecimento de todos os processos da organização. Dessa forma, foi possível 

obter a visão dos processos primários, de suporte e gerenciamento da organização. 
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Figura 5: Arquitetura de processos da organização parceira 
 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores  

 

Posteriormente foi realizado um macro estudo sobre o processo relacionado 

à Fábrica de Teste utilizando o SIPOC (do inglês Supplier, Input, Process, Output, 

Customer) como ferramenta. O SIPOC é uma ferramenta que auxilia na 

identificação dos elementos relevantes de um processo, possibilitando um melhor 

entendimento sobre o fluxo de produção de forma macro e identificando possíveis 

oportunidades de melhorias.   

Além da identificação dos pilares chaves que movem o fluxo da produção 

(fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes), é possível também 

identificar indicadores de eficácia e eficiência que contribuam para o levantamento 

das propostas de melhorias que venham a ser benéficos para a organização.  

A seguir, na figura 6, apresenta-se o SIPOC elaborado da organização 

parceira. 
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Figura 6: SIPOC da organização parceira 
 

 
 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

Posteriormente, empregou-se um grande esforço para mapear os principais 

processos relacionados ao macroprocesso “Garantir a qualidade do sistema e/ou 

software”, de forma a ficar visível para todos como o processo de teste ocorre.  

A partir dos mapeamentos expostos abaixo foi possível não só compreender 

os processos da empresa enquanto fábrica de testes, mas também, e talvez 

principalmente, vislumbrar os gargalos presentes em cada um, tornando mais visual 

e rápido os levantamentos das dificuldades, que foram abordadas na situação 

problema e em seguida serão detalhadas. 

A Figura 7 representa o macroprocesso da fábrica de teste que consiste em 

garantir que o software/sistema está com qualidade e de acordo com o que foi 

solicitado pelo cliente final.  
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Figura 7: Macroprocesso da fábrica de teste - Garantir a qualidade do sistema e/ou 
software 

 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 
 

Dentro desse macroprocesso existem dois processos, Planejar Testes e 

Executar Testes, conforme apresentado na figura 8 abaixo. 

 

Figura 8: Processos da fábrica de testes - Planejar testes e executar testes 

 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 
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A Figura 9 representa o processo de Planejar Teste, onde a entrada principal 

são os Requisitos/Definições Sistêmicas e a saída o documento com o 

Planejamento dos Testes. 

 
Figura 9: Mapeamento do processo de planejar testes 

 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

 Para o processo de Executar Teste, a entrada principal é o documento com 

o Planejamento dos Testes. Foi realizado o mapeamento desse processo, conforme 

exibido na figura10, para todos os tipos de teste realizados pela fábrica da empresa 

parceira, que são: Teste Manual, Teste Automatizado e Teste de Carga. O teste 

manual possui dois documentos de saída: Relato de Evidência e/ou Relato de 

Incidente. O teste automatizado, possui o Script de Teste Automatizado como saída 

e o teste de carga o Relatório de Teste de Carga. 

 

Figura 10: Mapeamento do processo de executar testes 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Após algumas visitas técnicas mapeando os processos e discussões com os 

gerentes de equipe de cada cliente para entender como é a rotina deles e a forma 

de gerenciar, foi possível identificar que a empresa parceira não possui uma 

ferramenta capaz de controlar as atividades dos colaboradores e não existe um 

padrão nas solicitações e entregas das demandas. 

Os colaboradores que ficam de frente nos clientes ou em projetos, solicitam 

as demandas de formas distintas. Alguns mandam e-mail, outros utilizam chat, 

telefone ou realizam videoconferência. De qualquer maneira, essas solicitações 

extraviam-se em meio a tantas demandas, por que não ficam armazenadas em 

nenhuma ferramenta de controle específica. 

Um fator decorrente da falta de padronização ou de um processo bem 

definido para solicitação e execução das demandas, é a dificuldade de ter uma 

informação assertiva em relação à capacidade da equipe. A falta de dados históricos 

ligados a projetos anteriores, é um empecilho que dificulta o dimensionamento da 

capacidade da equipe, haja visto que a empresa trabalha com múltiplos projetos de 

clientes diferentes e por isso é importante deixar claro que os projetos são passados 

em sistemas diferentes com equipes de desenvolvedores distintas e outras 

peculiaridades, a partir disso é importante entender que existem vários fatores que 

implicam nas métricas para o cálculo de um dimensionamento coerente da equipe 

de testes. 

Foi visto que a empresa não possui nenhum material que mostre aos 

gestores o quanto a sua equipe consegue testar ou produzir em um determinado 

tempo e em diferentes projetos. Importante salientar que essa oportunidade de 

melhoria se complementa com o problema de falta de capacitação dos funcionários 

de acordo com a demanda. 

Tendo em vista que nem todos os colaboradores possuem o mesmo nível 

técnico de conhecimento sobre os sistemas, é difícil estimar a capacidade de quanto 

cada recurso individual e a equipe como um todo consegue executar ou realizar as 

atividades que compõem os testes.  

Um outro fator que implica frequentemente na empresa é o fato de que os 

recursos à frente dos projetos não conseguem estimar com facilidade e precisão a 

quantidades de entregáveis considerando o fator temporal. Isso faz com que o 

projeto fique em estado crítico, cometendo assim a busca pela ajuda com outros 

recursos, prejudicando o andamento dos respectivos projetos destes 
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colaboradores, além de gerar um maior estresse na equipe por conta de um esforço 

não planejado.  

A falta de monitoramento e controle é uma dificuldade que causa um certo 

revés em não saber quais recursos estão disponíveis, quais projetos necessitam de 

auxílio e quais são os projetos que devem ser priorizados. Logo, a falta de uma 

visão geral de toda equipe sobre o andamento de todos os projetos que acontecem 

na empresa proporciona algumas vezes uma má distribuição dos recursos e diminui 

a proatividade da equipe.  

Uma consequência identificada por conta da ausência de controle e 

padronização, é a dificuldade em avaliar se o que está sendo entregue pela 

produção está de acordo com os níveis de qualidade esperados pelos clientes antes 

mesmos da entrega ser efetivamente realizada. O fato de muitas vezes o cliente 

pontuar que as entregas realizadas pela equipe não estão de acordo com o 

esperado está diretamente ligado à essa dificuldade. 

 Fica perceptível, que o grande gargalo que a falta do PCP causa na empresa 

parceira é o principal fator de uma série de oportunidades de melhorias 

encontradas. Com este entendimento, torna-se evidente que a implementação das 

melhorias estipuladas a seguir é de suma importância, mas que se não for aliada a 

uma ferramenta para tornar efetiva as práticas e a manutenção deste PCP, essas 

melhorias ocorrerão, mas não serão contínuas e eficazes.   

Dito isso, colocaremos a seguir todas as propostas de melhoria para cada 

uma das dificuldades levantadas, e seus respectivos benefícios quando colocadas 

em prática.  

 

4.3 - Propostas de melhoria 

Para contextualização das propostas de melhoria é necessário falar sobre a 

plataforma Bitrix. A mesma foi disponibilizada pela empresa parceira com o foco de 

automatizar os processos propostos, que serão detalhados posteriormente, para 

mitigar as dificuldades identificadas durante as reuniões e mapeamentos realizados. 

O Bitrix, é uma plataforma Russa de serviços relacionados ao gerenciamento 

de empresas. De acordo com o site da própria aplicação, há vários recursos 

disponíveis na plataforma relacionados à Gestão de Relacionamento - CRM, 
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Comunicação, Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de Documentos, 

Gerenciamento de Tempo, entre outros. A seguir, será enfatizado os pontos de 

maior relevância para o trabalho relacionados às funcionalidades oferecidas pela 

plataforma. 

O grupo de trabalho, é um recurso oferecido pela plataforma que pode ser 

considerado uma comunidade virtual de usuários onde é possível utilizar 

ferramentas para gerenciar projetos como tarefas e calendários, comunicar-se por 

meio de bate-papo e manter todas as informações relevantes em uma biblioteca de 

documentos do grupo.   

O Bitrix disponibiliza um sistema de gerenciamento de documento que 

possibilita usuários realizarem upload de seus arquivos em seu disco virtual pessoal 

ou compartilhar com os demais colaboradores no disco virtual do grupo de trabalho. 

Além disso, todos os documentos arquivados possuem um registro de alterações. 

Quando é feito o upload de uma nova versão do arquivo, a versão anterior não é 

deletada, mas salva de forma que possa ser recuperada a qualquer momento. O 

histórico de versões também indica o horário e o usuário criador da versão. 

Uma outra funcionalidade disponível é o Kanban, com algumas 

peculiaridades que foram de bastante relevância para as propostas de melhoria. É 

possível configurar os campos do Kanban, possuir um Kanban para cada grupo de 

trabalho, realizar filtros de maneiras inteligentes para obter visões diferentes, criar 

regras para que haja comportamentos automáticos das tarefas dependendo de 

alguma ação específica, entre outros. Dessa forma, a atualização das atividades no 

quadro fica automáticas facilitando o dia a dia do colaborador. 

Um grande diferencial são as diversas configurações que a ferramenta 

permite realizar com as tarefas. É possível criar modelos de tarefas, preenchendo 

o formulário do modelo com campos personalizados. As configurações 

estabelecidas são salvas e é possível criar outras tarefas com base no modelo. 

Além disso, é possível configurar tarefas para serem criadas automaticamente a 

partir de parâmetros e opções para dar início à repetição, dessa forma o trabalho 

que necessita de tarefas recorrentes é facilitado.   

Cada grupo de trabalho possui sua própria seção de tarefas, onde é possível 

adicionar tarefas para esse grupo e visualizar o andamento delas no Kanban. 

A plataforma oferece a ferramenta de Robotic Process Automation (RPA) que 

permite automatizar processos criando fluxos de trabalho para ações repetidas. As 
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regras de automação são ações automáticas e são realizadas na etapa 

especificada. Além disso, elas podem enviar notificações, enviar e-mails, publicar 

posts no Fluxo de Atividades, atribuir tarefas, alterar pessoas responsáveis e até 

prazos. Automatizar o fluxo de trabalho aumenta a eficiência da equipe. 

 

4.3.1 - Padronização no processo de solicitação de demanda 

 Inicialmente foi necessário propor uma padronização no processo de solicitar 

demanda. A Figura 11 mostra a proposta do novo processo de solicitação de 

demanda. 

Figura 11: Processo de solicitação de demanda 
 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

 Para aplicação desse processo na ferramenta do Bitrix, se viu necessário 

realizar reuniões com os colaboradores que atuam tanto na solicitação quanto na 

execução de demanda para identificar quais eram os dados necessários para 

solicitar uma demanda para a equipe da fábrica de teste. A seguir, segue a lista das 

informações listadas pelos envolvidos: 

● Nome da Tarefa; 

● Descrição; 

● Tipo de Demanda; 

● Projeto; 

● Responsável; 

● Data de Entrega;  
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Equipe. 

Com a finalidade de realizar um controle mais detalhado dos colaboradores 

que atuam em clientes que possuam uma subdivisão dentro da área de teste: 

● Prioridade; 

● Criticidade; 

● Upload de arquivo. 

Com a finalidade de auxiliar o colaborador na execução da demanda;  

Como já mencionado no decorrer do trabalho, a empresa parceira possui 

diversos clientes com múltiplos projetos e diferentes tipos de demanda. Então, 

essas informações devem ser dinâmicas, com possibilidade de edição e que 

possam ser pré-cadastradas para possibilitar que o usuário selecione as opções 

definidas pelos gestores e não haja uma diferença de digitação por parte dos 

colaboradores que impactará na análise dos dados futuramente.  

Para isso, se viu necessário criar três processos novos dentro da ferramenta: 

Cadastro do Tipo de Demanda, Cadastrar Cliente e Cadastro de Projeto. Todos com 

acesso restrito apenas aos gerentes de equipe dos clientes. 

O cadastro do tipo de demanda possui apenas dois campos: Nome da 

Demanda e Descrição do Tipo de Demanda. As informações cadastradas através 

deste processo ficam armazenadas e podem ser utilizadas na exibição de campos 

personalizados. O cadastro do tipo de demanda é feito na aba “Processos” que é 

exibida na interface principal da ferramenta, Fluxo de Atividade, conforme 

apresentado na Figura 12 a seguir.  
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Figura 12: Processo de criar novo tipo de demanda na plataforma Bitrix 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

É válido ressaltar que a divisão de Grupo de Trabalho dentro da ferramenta 

para a empresa parceira ficou por cliente. Com isso, para o cadastro de cliente foi 

necessário definir os seguintes campos de preenchimento: Apelido, Razão Social, 

Descrição e se há necessidade da criação de um novo Grupo de Trabalho.  

Para esse processo, foi necessário se aprofundar mais na ferramenta e criar 

algumas lógicas mais detalhadas para atingir o objetivo de todas as nossas 

propostas de melhoria. 

 Além de configurar para verificar se já existe um cliente cadastrado com o 

mesmo nome, foi necessário fazer o vínculo do grupo de trabalho com o drive 

disponibilizado na ferramenta para o gerenciamento de documentos. Foi feito esse 

vínculo, para que todos os grupos de trabalho obtivessem um local para armazenar 

as documentações referentes aos seus clientes de forma organizada. A Figura 13 

mostra como ficou a configuração desse processo. 
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Figura 13: Processo de Solicitar Demanda configurado na ferramenta Bitrix 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

O cadastro do cliente é feito na aba “Processos” que é exibida na interface 

principal da ferramenta, Fluxo de Atividade, conforme apresentado na Figura 14 a 

seguir. 
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Figura 14: Processo de cadastrar cliente na plataforma Bitrix 

 
 Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

Para o cadastro do projeto foi considerado solicitar o Nome e a Descrição do 

Projeto e além disso realizar o vínculo do mesmo com o cliente. Para esse processo 

criou-se a opção do usuário desativar o projeto, e dessa forma, o histórico 

permanece quando este for encerrado. Além disso, com a finalidade do executor da 

demanda realizar o upload dos artefatos gerados durante a execução de sua tarefa, 

foi configurado para que a seguinte estrutura de pastas fosse criada no drive do 

cliente/grupo de trabalho, toda vez que um projeto for cadastrado: Pasta com o 

nome do projeto > Pasta com o nome “Entregáveis das Tarefas”. A Figura 15 

representa a configuração desse processo na ferramenta e a Figura 16 opção de 

cadastrar o projeto. 
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Figura 15: Configuração do processo de cadastrar projeto na ferramenta Bitrix 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Figura 16: - Processo de Cadastrar novo parceiro na plataforma Bitrix 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

Após possuir todas as informações armazenadas relacionadas ao tipo de 

demanda, cliente e projeto foi possível criar o processo de solicitar demanda. Ao 

preencher as informações apresentadas na Figura 17, uma tarefa para o 

colaborador responsável é criada e exibida no Kanban do grupo de trabalho. 
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Figura 17: Processo de Cadastrar novo parceiro na plataforma Bitrix 
 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

Além disso, foi configurado para que toda vez que uma tarefa fosse criada 

através desse processo a seguinte estrutura de pastas fosse criada dentro da pasta 

“Entregáveis das Tarefas” no drive do cliente/grupo de trabalho: Pasta com o nome 

da tarefa > Pasta “Relato de Evidência”; Pasta “Relato de Incidente”; Pasta 

“Relatório de Teste de Carga”; Pasta “Script de Teste Automatizado”. A finalidade 

dessas pastas está atrelada à terceira proposta de melhoria, que será abordada no 

trabalho mais para frente. A Figura 18 a seguir mostra o processo de Solicitar 

Demanda configurado na ferramenta. 
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Figura 18: Configuração do processo de solicitar demanda na ferramenta Bitrix 
 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores  
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 Com a aplicação desse processo, todas as solicitações de demanda serão 

padronizadas, unificadas e realizadas da mesma forma independentemente do tipo 

de demanda, cliente e projeto. 

 

4.3.2 - Padronização no processo de execução de demanda 

 Outra proposta de melhoria seria a padronização no processo de execução 

de demanda. A Figura 19 apresenta o mapeamento realizado e validado pelos 

colaboradores da empresa parceira. 

 

Figura 19: Mapeamento do processo de execução de demanda 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores  

 

 A aplicação dessa proposta na plataforma Bitrix consiste na execução da 

tarefa criada através do processo de Solicitar Demanda. Os ganhos principais 

relacionados à padronização desse processo é a obtenção de dados relacionados 

aos projetos, aos colaboradores, ao tempo de execução de cada tipo de demanda 

possibilitando dimensionar a capacidade da equipe com maior facilidade. 

 Inicialmente, após receber uma tarefa, o executor da demanda deve dar 

início na mesma através da opção disponibilizada na ferramenta conforme a Figura 

20 a seguir. 
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Figura 20: Etapa de iniciação da tarefa 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

 Foram configuradas regras de automação no Kanban do grupo de trabalho 

para que a tarefa fosse atualizada automaticamente no quadro. Dessa forma, facilita 

o dia a dia dos colaboradores, após dar início a tarefa a mesma se locomove no 

quadro automaticamente como exibido na Figura 21. 

 

Figura 21: Visualização do Kanban pós início da tarefa 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

Além disso, é válido ressaltar que há possibilidade de realizar diversos filtros 

no Kanban do grupo de trabalho como mostrado na Figura 22, dessa forma o gestor 

de equipe consegue obter várias visões diferentes relacionadas às tarefas dos 

colaboradores de um determinado cliente. 
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Figura 22: Possíveis filtros na ferramenta 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

 Posteriormente, quando necessário, o executor deve realizar o upload dos 

artefatos gerados durante a execução da demanda na pasta com o nome da tarefa 

no drive do grupo de trabalho nas pastas exibidas na Figura 23. 

 

Figura 23: Pastas criadas no grupo de trabalho 

 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

Após o executor encerrar a atividade, o mesmo deve concluir a tarefa na 

ferramenta como evidenciado na Figura 24 e na Figura 25. 
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Figura 24: Conclusão da tarefa 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 
 

A figura 25 ilustra a visualização do Kanban após a conclusão da tarefa pelo 
usuário. 

 

Figura 25: Visualização do Kanban pós conclusão da tarefa 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

4.3.3 - Proposta de um novo processo para aferição da qualidade dos 

entregáveis  

Com a finalidade de sanar a dificuldade em avaliar a qualidade dos 

entregáveis da fábrica de teste, foi proposto um novo processo de gerenciamento 

da qualidade. O mesmo consiste nos dois processos que são “Passar demanda” e 

“Executar demanda”, apresentados anteriormente, e além disso em três novos 

processos “Criar tarefa para avaliar a qualidade dos entregáveis”, “Avaliar a 
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qualidade dos entregáveis” e “Apresentar resultado da qualidade dos entregáveis”, 

que serão detalhados a seguir. 

Como evidenciado na Figura 26, é proposto um comportamento automático 

para o processo de “Criar tarefa para avaliar a qualidade dos entregáveis”. 

 

Figura 26: Mapeamento do processo de Aferição da qualidade dos entregáveis 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

Toda vez que uma tarefa for fechada e possuir artefato para ser avaliado, o 

sistema tem que criar uma tarefa para o solicitante da demanda para cada artefato 

anexado. Além disso, cada tarefa dessa criada deve possuir um checklist específico 

relacionada ao artefato que está sendo entregue.  

Como evidenciado na Figura 27, é proposto um comportamento automático 

para o processo automático de criar tarefa para avaliar a qualidade dos entregáveis. 
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Figura 27: Processo automático de criar tarefa para avaliar a qualidade dos entregáveis 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

 
O processo de “Avaliar a qualidade dos entregáveis” propõe que o solicitante 

inicie a sua tarefa na ferramenta, preencha o checklist avaliando os pontos 

importantes para que o artefato entregue seja considerado com qualidade e finalize 

a tarefa na ferramenta. É válido ressaltar que ao apresentar essa proposta para os 

gerentes de equipe, foi levantado o seguinte ponto de risco: o solicitante da 

demanda pode ficar sobrecarregado para realizar a avaliação de cada entregável, 

pois há situações onde as tarefas de execução de teste geram mais de 20 relatos 

de evidência, por exemplo. Também foi levado em consideração a opção de avaliar 

uma amostragem desses entregáveis, porém foi visto que essa prática poderia não 

ser tão segura, principalmente levando em consideração que um bug crítico poderia 

passar despercebido, algo de risco muito alto. Então, foi alinhado que inicialmente 

será necessário avaliar todos os artefatos gerados. 

O terceiro processo proposto é para apresentar o resultado da qualidade dos 

entregáveis. O mesmo consiste em consumir o resultado das avaliações feitas 

anteriormente e expor para as partes interessadas. A figura 28 a seguir representa 

esse processo. 
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Figura 28: Mapeamento do processo de avaliar a qualidade dos entregáveis 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

A Figura 29 exibe o processo de como funcionará a apresentação do 

resultado da qualidade dos entregáveis aferidos. 

 

Figura 29: Mapeamento do processo de apresentar o resultado da qualidade dos 
entregáveis 

 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 



58 
 

 

Durante as visitas técnicas, foi levantado que apenas os seguintes 

entregáveis da fábrica de teste precisavam ser avaliados: Relato de Evidência, 

Relato de Incidente, Relatório de Teste de Carga e Script de Teste Automatizado. 

Além disso, foram listados todos os pontos importantes de avaliação para cada 

entregável desses.  

Para aplicação desses processos na plataforma Bitrix, foi necessário o apoio 

da equipe de desenvolvedores da empresa parceira. Foi necessário desenvolver 

dois serviços externos, Função TriggerFlow e Função DriveCleanup, para a criação 

de tarefas automáticas com checklists personalizados a partir do tipo de artefato 

anexado no drive nas subpastas dos possíveis tipos de entregáveis que necessitam 

de avaliação. 

A função TriggerFlow, é disparada através do fluxograma Solicitar Demanda. 

Na configuração desse processo, quando uma tarefa é fechada é verificado se a 

mesma possui documentos em algumas das subpastas “Relato de Evidência”, 

“Relato de Incidente, “Relatório de Teste de Carga” e/ou “Script de Teste 

automatizado”. Se sim, o Webhook lança uma requisição http para a função. 

Quando a função é inicializa ela começa a varrer a estrutura de pastas, partindo da 

pasta root (pasta criada com o nome da tarefa), uma vez dentro da estrutura de 

pastas, a função passa varrendo as pastas filhas pegando seu tipo. 

Sequencialmente a função desce um nível entrando em cada pasta, pegando a 

quantidade de arquivos colocados pelo usuário, criando tarefas para cada arquivo 

depositado na pasta e com o checklist certo para cada tipo de tarefa. As tarefas 

criadas fazem referências a tarefa original e passam o caminho das pastas através 

da descrição. Antes de finalizar, ela dispara um evento de domínio escrevendo em 

uma fila para outra aplicação consumir a fila. 

A função DriveCleanup espera uma requisição da TriggetFlow chegar através 

da fila. A mesma, uma vez inicializada, percorre a mesma estrutura de pastas 

utilizada na função TriggeFlow. A partir desse ponto, a função passa varrendo as 

pastas e checando se existe algum tipo de arquivo e/ou uma pasta. Se todas 

subpastas dentro da pasta root (pasta criada com o nome da tarefa) estiverem 

vazias, as subpastas e a pasta root são marcadas para a exclusão para não 

consumirem espaço no drive.  
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Então, ao finalizar uma tarefa que foi criada através do processo “Solicitar 

Demanda”, uma tarefa de avaliação é criada para cada artefato anexado nas 

subpastas da pasta da tarefa. Além disso, foi criado um grupo de trabalho para 

concentrar todas as tarefas de avaliação de artefatos. O responsável das tarefas de 

avaliação, é o solicitante da demanda. O mesmo receberá notificação das tarefas 

criadas e conforme ilustrado na figura 30 pode visualizá-las no quadro Kanban. 

 

Figura 30: Exibição das tarefas criadas após finalizar a execução de uma tarefa 
proveniente do fluxo de solicitar demanda e upar algum arquivo 

 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

 A(s) tarefa(s) de avaliação para avaliar o(s) Relato(s) de Evidência(s) 

anexado(s), irá(irão) conter o seguinte checklist, evidenciado na Figura 31. 
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Figura 31: Checklist para avaliação dos relatos de evidência 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

Caso o(s) artefato(s) anexado(s) esteja(m) dentro da pasta “Relato de 

Incidente”, a(s) tarefa(s) de avaliação da qualidade irá(irão) conter o seguinte 

checklist, evidenciado na Figura 32. 
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Figura 32: Checklist para avaliação dos relatos de incidente 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

Para avaliar o(s) artefato(s) anexado(s) na pasta “Relatório de Teste de 

Carga”, será necessário preencher os seguintes checklist, evidenciado na Figura 

33. 
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Figura 33: Checklist para avaliação dos relatórios de teste de carga 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

A(s) atividade(s) de avaliação do(s) Script(s) de Teste Automatizado, irá(irão) 

possuir o seguinte checklist, evidenciado na Figura 34. 

 

Figura 34: Checklist para avaliação dos scripts de teste automatizado 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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 4.4 - Indicadores de desempenho em alicerce a melhoria contínua 

 Inicialmente se faz necessário entender a diferença entre métricas, 

indicadores e metas. Métricas são dados brutos que representam a quantidade de 

um determinado item, indicadores de desempenho são um conjunto de medidas 

que uma organização utiliza para avaliar sua performance ao longo do tempo e as 

metas correspondem a quais ações a empresa precisa tomar para chegar no seu 

objetivo central. Na Figura 35 é evidenciado uma representação por nível de como 

elas se relacionam. 

 

Figura 35: Representação por nível de métricas, indicadores e metas 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

Como apresentado no mapeamento realizado no processo sugerido como 

proposta de melhoria para a aferição de qualidade, é necessário que haja uma 

avaliação através do checklist de todos os entregáveis da fábrica de teste que 

geram valor para o cliente final de alguma forma, e são eles: 

● Qualidade dos relatos de evidência  

● Qualidade dos relatos de incidente  

● Qualidade dos scripts de testes automatizados  

● Qualidade das identificações dos cenários de testes 

● Qualidade das especificações dos cenários de testes 

● Qualidade dos relatórios dos testes de carga 

● Qualidade total dos entregáveis 
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 É necessário que a empresa estabeleça um percentual de qualidade para 

esses entregáveis. 

 Com a ajuda da ferramenta Bitrix é possível obter o tempo que foi levado por 

cada recurso para executar suas respectivas tarefas. Tanto o percentual de 

qualidade, quanto o tempo de execução das atividades serão de suma importância 

para que os indicadores sejam fomentados com sucesso.  

 Após o levantamento das métricas, foi possível realizar o levantamento dos 

indicadores e que futuramente podem auxiliar a empresa a ter um maior controle da 

fábrica de testes como um todo, indicadores estes que seguem listados na Tabela 

3 abaixo. 

 

Tabela 3: Indicadores levantados 

 

Capacidade  

 

Capacidade mensal de produção por cliente (Lead Time / Cycle 

Time / Reaction Time) 

Capacidade mensal de produção por projeto (Lead Time / Cycle 

Time / Reaction Time) 

Capacidade mensal de produção por recurso (Lead Time / Cycle 

Time / Reaction Time) 

Qualidade  

Produtividade 

Percentual da qualidade dos relatos de evidência por recurso 

Percentual da qualidade dos relatos de evidência por projeto 

Percentual da qualidade dos relatos de evidência total 

Percentual da qualidade dos relatos de incidente por recurso 

Percentual da qualidade dos relatos de incidente por projeto 

Percentual da qualidade dos relatos de incidente total 

Percentual da qualidade dos scripts automatizados de teste por 

recurso 

Percentual da qualidade dos scripts automatizados de teste por 

projeto 

Percentual da qualidade dos scripts automatizados de teste total 

Percentual da qualidade das identificações de casos de testes por 

recurso 

Percentual da qualidade das identificações de casos de testes por 

projeto 

Percentual da qualidade das identificações de casos de testes total 

Percentual da qualidade das especificações de casos de testes por 
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recurso 

Percentual da qualidade das especificações de casos de testes por 

projeto 

Percentual da qualidade das especificações de casos de testes 

total 

Percentual da qualidade dos relatórios de teste de carga por 

recurso 

Percentual da qualidade dos relatórios de teste de carga por 

projeto 

Percentual da qualidade dos relatórios de teste de carga total 

Percentual da qualidade total dos entregáveis por recurso 

Percentual da qualidade total dos entregáveis por projeto 

Percentual da qualidade total dos entregáveis total 

 

Quantidade de relatos de evidência por recurso em um 

determinado tempo 

Quantidade de relatos de evidência por projeto em um determinado 

tempo 

Quantidade de relatos de evidência em um determinado tempo 

Quantidade de relatos de incidente por recurso em um determinado 

tempo 

Quantidade de relatos de incidente por projeto em um determinado 

tempo 

Quantidade de relatos de incidente total em um determinado tempo 

Quantidade de scripts automatizados de teste por recurso em um 

determinado tempo 

Quantidade de scripts automatizados de teste por projeto um 

determinado tempo 

Quantidade de scripts automatizados de teste total em um 

determinado tempo 

Quantidade de identificação de casos de testes por recurso em um 

determinado tempo 

Quantidade de identificação de casos de testes por projeto em um 

determinado tempo 

Quantidade de identificação de casos de testes total em um 

determinado tempo 

Quantidade de especificações de casos de testes por recurso em 

um determinado tempo 

Quantidade de especificações de casos de testes por projeto em 

um determinado tempo 

Quantidade de especificações de casos de testes total em um 

determinado tempo 
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Quantidade de relatórios de teste de carga por recurso em um 

determinado tempo 

Quantidade de relatórios de teste de carga por projeto em um 

determinado tempo 

Quantidade de relatórios de teste de carga total em um 

determinado tempo 

Efetividade  

 

Quantidade de relatos de evidência dentro do padrão de qualidade 

estabelecido por recuso 

Quantidade de relatos de evidência dentro do padrão de qualidade 

estabelecido por projeto 

Quantidade de relatos de evidência dentro do padrão de qualidade 

estabelecido total 

Quantidade de relatos de incidente dentro do padrão de qualidade 

estabelecido por recuso 

Quantidade de relatos de incidente dentro do padrão de qualidade 

estabelecido por projeto 

Quantidade de relatos de incidente dentro do padrão de qualidade 

estabelecido total 

Quantidade de relatos de incidente dentro do padrão de qualidade 

estabelecido por recuso 

Quantidade de relatos de incidente dentro do padrão de qualidade 

estabelecido por projeto 

Quantidade de relatos de incidente dentro do padrão de qualidade 

estabelecido total 

Quantidade de scripts automatizados de teste dentro do padrão de 

qualidade estabelecido por recuso 

Quantidade de scripts automatizados de teste dentro do padrão de 

qualidade estabelecido por projeto 

Quantidade de scripts automatizados de teste dentro do padrão de 

qualidade estabelecido total 

Quantidade de identificação de casos de teste dentro do padrão de 

qualidade estabelecido por recuso 

Quantidade de identificação de casos de teste dentro do padrão de 

qualidade estabelecido por projeto 

Quantidade de identificação de casos de teste dentro do padrão de 

qualidade estabelecido total 

Quantidade de especificações de casos de teste dentro do padrão 

de qualidade estabelecido por recuso 

Quantidade de especificações de casos de teste dentro do padrão 

de qualidade estabelecido por projeto 

Quantidade de especificações de casos de teste dentro do padrão 

de qualidade estabelecido total 

Quantidade de relatórios de testes de carga de teste dentro do 
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padrão de qualidade estabelecido por recuso 

Quantidade de relatórios de testes de carga dentro do padrão de 

qualidade estabelecido por projeto 

Quantidade de relatórios de testes de carga dentro do padrão de 

qualidade estabelecido total 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
 

 Através dos dados obtidos durante os processos propostos à organização 

parceira será possível calcular os indicadores e consequentemente gerar 

dashboards e relatórios que evidenciem todo o progresso da fábrica de testes, tanto 

no geral, quanto por projeto ou por colaborador. 

 A partir disto é importante ressaltar pontos que foram identificados como 

benéficos para a organização diante de todos os problemas que foram identificados 

ao longo do projeto, e são eles: 

• Aumento do controle de custos; 

• Facilidade em cumprir os prazos dos projetos; 

• Melhoria no retorno sobre investimento (ROI); 

• Visibilidade para os projetos em andamento; 

• Transparência na alocação da equipe; 

• Segurança em tomar decisões; 

• Agilidade para responder às mudanças; 

• Redução do estresse das equipes envolvidas em projetos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



68 
 

 

5 – Conclusão 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal mitigar as dificuldades 

relacionadas à falta de dados e informações unificadas para obter visões do 

andamento da equipe e de suas respectivas demandas e da capacidade de 

produção da fábrica de teste. Além disso, propor práticas para conseguir avaliar a 

qualidade do que está sendo entregue pelos colaboradores visto que o processo de 

teste é de suma importância para o desenvolvimento de uma aplicação, sistema ou 

software. Dessa forma, foi proposto a padronização e criação de processos 

utilizando a plataforma Bitrix 

Como primeira proposta de melhoria, foi proposto a padronização no 

processo de solicitar demanda com a finalidade de fazer com que todas as tarefas 

dos colaboradores fossem solicitadas de uma só maneira independente do tipo de 

demanda, cliente ou projeto.  

Outra proposta foi a padronização do processo de executar demanda. Com 

esse processo padronizado, há possibilidade de obter informações relacionadas ao 

tempo médio de execução de cada tipo de demanda e mitigar a dificuldade 

levantada pela empresa parceira em relação ao dimensionamento da capacidade 

da equipe.  

Para finalizar, foi proposto a criação de novos processos para aferição da 

qualidade dos entregáveis da fábrica de teste. Com a aplicação desses processos, 

será possível avaliar se o que está sendo entregue pela produção está de acordo 

com os níveis de qualidade esperados e exigidos pelo cliente antes mesmo da 

entrega ser efetivamente realizada.  

 

 

Colocando em prática todos os processos que foram automatizados na ferramenta, 

além da empresa parceira obter um gerenciamento mais completo e maduro das 

demandas da fábrica de teste será possível realizar levantamento de indicadores e 

métricas relacionados à produtividade e capacidade da equipe com o foco em 

aplicar a melhoria contínua. 

 

 



69 
 

 

Referências 

 

ABPMP, BPM CBOK. Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócios 
Corpo Comum de Conhecimento. 2009.  
 

AGARWAL, Aditi. The Basics Of Kanban: A Popular Lean Framework. 2018. 

 

ALBERTO, Kelly Cristina Pereira; BARBOSA, Marcelo Werneck. Uma 
Proposta de Aplicação de Checklists de Qualidade como Mecanismo de Melhoria 
de Produtos de Trabalho em Disciplinas do Eixo de Engenharia de Software. 
Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia (SEGET). Resende, RJ, 2014. 

 
ALLIANCE, SCRUM. Disponível em:< http://www. scrumalliance. 

org/pages/what_is_scrum>. Acesso em, v. 20, n. 05, 2011. 

 

ANDERSEN, Erling S. Warning: activity planning is hazardous to your 
project's health!. International Journal of Project Management, v. 14, n. 2, p. 89-
94, 1996. 
 

ANDERSON, David J. Kanban: successful evolutionary change for your 
technology business. Blue Hole Press, 2010. 
 

APRIL, Alain. Studying supply and demand of software maintenance and 
evolution services. In: 2010 Seventh International Conference on the Quality of 
Information and Communications Technology. IEEE, 2010. p. 352-357. 
 

ARRUDA, Ludmila Varela. Desenvolvimento Ágil de Software: uma análise 
sintética a partir da metodologia Kanban. In: VII CONNEPI-Congresso Norte 
Nordeste de Pesquisa e Inovação. 2012. 
 

AZEVEDO, Irene Conceição Gouvêa de. Fluxograma como ferramenta de 
mapeamento de processo no controle de qualidade de uma indústria de confecção. 
In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão. 2016. p. 1-14. Barboza, 
Adriano de Jesus. "Painel de acompanhamento de medidas e indicadores para 
monitoramento da qualidade de software." (2013). 
 

BARTIÉ, Alexandre. Garantia da qualidade de software. Gulf Professional 

Publishing, 2002.  

 

Bastos et al. (2012)BASTOS, A.; RIOS, E.; CRISTALLI, R.; MOREIRA, T. 

(2012). Base de 

 

BECK, Kent. XP Explained. 1999. 

 

BELCHIOR, A. D. Controle da qualidade de software financeiro. 1992. Tese 

de Doutorado. Tese de Mestrado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro. (1992) 

 



70 
 

 

BERGER, P. M. Instanciação de Processos de Software em Ambientes 
Configurados na Estação TABA. 128f. 2003. Tese de Doutorado. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação)–COPPE, UFRJ, Rio de 
Janeiro. 
 

BERNARDO, Kleber. Kanban: Do início ao fim. São Paulo, v. 8, 2014. 

 

BERNARDO, Paulo Cheque; KON, Fabio. A importância dos testes 

automatizados. Engenharia de Software Magazine, v. 1, n. 3, p. 54-57, 2008. 

 

BHATT, Pankaj; SHROFF, Gautam; MISRA, Arun K. Dynamics of software 
maintenance. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, v. 29, n. 5, p. 1-5, 
2004. 
 

BLACK, R. et al. Certified Tester Foundation Level Extension Syllabus Agile 
Tester. 2014. 
 
Bortoluci, Raquel, Marcelo Duduchi, and Alex Oliveira Estevam. "Análise de 
aspectos do processo de desenvolvimento de software em métodos ágeis." IX 
Workshop de Pós-graduação e Pesquisa do Centro Paula Souza, São Paulo, 
http://www.cps.sp.gov.br/posgraduacao/workshop-de-pos-graduacao-e-
pesquisa/009-workshop-
2014/workshop/trabalhos/gestao_estrategica_de_ti/131995. pdf, Agosto. 2014. 
 

BR, MRMPS. Modelo de Referência para Melhoria de Processo do Software 
Brasileiro, Guia de Implementação-Parte 2, Fundamentação para a Implementação 
do Nível F do MR MPS-BR. 2009. 
 

BRYKCZYNSKI, Bill. A survey of software inspection checklists. ACM 

SIGSOFT Software Engineering Notes, v. 24, n. 1, p. 82, 1999 

. 

CANNON, David Maxwell; SMITH, Mark Andrew. Space recovery with 

storage management coupled with a deduplicating storage system. U.S. Patent n. 

7,984,022, 19 jul. 2011. 

 

CARR, Nicholas G. TI já não importa. Harvard business review, v. 81, n. 5, 

p. 30-37, 2003. 

 

CASSIDY, Anita. A practical guide to information systems strategic 
planning. CRC press, 2016. 
 

CBOK, BPM. Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio. Corpo 
Comum do Conhecimento–ABPMP BPM CBOK, v. 3, 2013. 
 
 

COHN, Mike. Desenvolvimento de software com Scrum: aplicando métodos  
ágeis com sucesso. Bookman, 2000. 
 



71 
 

 

CONFORTO, Edivandro Carlos et al. The agility construct on project 

management theory. International Journal of Project Management, v. 34, n. 4, p. 

660-674, 2016. Conhecimento em Teste de Software. Martins Editora Livraria Ltda. 

 

COSTA, Eugênio Pacceli; POLITANO, Paulo Rogério. Modelagem e 
mapeamento: técnicas imprescindíveis na gestão de processos de negócios. 
FOGLIATO, C.; FREITAS, MM A integração de cadeias produtivas com a 
abordagem da manufatura sustentável. Enegep, v. 27, 2008. 
 

COSTA, Jardelane de Brito et al. TestCheck: uma abordagem baseada em 

Checklist para inspecionar artefatos de teste de software. 2012. 

 
DA ROCHA BALTHAZAR, Glauber. Visão Geral da Qualidade de Software. 

Revista Eletrônica da Faculdade Metodista Granbery-http://re. granbery. edu. 
br-ISSN, p. 0377, 1981. 
 

DALL'OGLIO, Pablo. Uma Ferramenta para Gerenciamento de Requisitos 

em Projetos Baseados em Extreme Programming. Monografia. Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos, 2006. 

 

DAVENPORT, Thomas H. Reengenharia de processo: como inovar na 

empresa através da tecnologia da informação. Rio de Janeiro: Campus, 1994. 

 
 

DAWSON, Ray J.; DAWSON, Christian W. Practical proposals for managing 
uncertainty and risk in project planning. International Journal of Project 
Management, v. 16, n. 5, p. 299-310, 1998.  
 

DE SOUZA COELHO, Fabrício Pozzuto; DA SILVA, Adriano Maniçoba; 
MANIÇOBA, Rafaela Ferreira. Aplicação das ferramentas da qualidade: estudo de 
caso em pequena empresa de pintura. Refas-Revista Fatec Zona Sul, v. 3, n. 1, p. 
31-45, 2016.  
 

EDER, Samuel et al. Diferenciando as abordagens tradicional e ágil de 
gerenciamento de projetos. Production, v. 25, n. 3, p. 482-497, 2015. 
 

EVANS, Michael W.; MARCINIAK, John J. Software quality assurance & 

management. Wiley-Interscience, 1987. 

 

FADEL, Aline Cristine; SILVEIRA, Henrique da Mota. Metodologias ágeis no 

contexto de desenvolvimento de software: XP, Scrum e Lean. Monografia do Curso 

de Mestrado FT-027-Gestão de Projetos e Qualidade da Faculdade de Tecnologia–

UNICAMP, v. 98, p. 101, 2010. 

 

FANTINATO, Marcelo et al. AutoTest–Um framework reutilizável para a 

automação de teste funcional de software. Campinas, São Paulo:[sn], p. 15, 2004. 

 



72 
 

 

FIGUEIREDO, Rejane Maria da Costa et al. Processo de Gestão de 
Demandas de Desenvolvimento Ágil de Software (GeDDAS): relatório técnico. 
2017. 
 

FISCHER, Claudius et al. Process for deploying software from a central 

computer system to remotely located devices. U.S. Patent Application n. 

10/164,248, 20 mar. 2003. 

 

FORTES, Claudio Saenger. Aplicabilidade de lean service na Melhoria de Serviços 
de Tecnologia da Informação (TI). 2010. 
 
GOLDSTEIN, Susan Meyer et al. The service concept: the missing link in service 
design research?. Journal of Operations management, v. 20, n. 2, p. 121-134, 
2002. 
 

GOMES, Luiz Carlos Pedroso. Scrum root: ferramenta de integração de APF 

e Scrum. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná. 

 

GONÇALVES, José Ernesto Lima. As empresas são grandes coleções de 
processos. Revista de administração de empresas, v. 40, n. 1, p. 6-9, 2000. 
 

GROSS, John M.; MCINNIS, Kenneth R. Kanban made simple: 
demystifying and applying Toyota's legendary manufacturing process. 
Amacom, 2003. 
 

HOLANDA, Mariana de Almeida; PINTO, ACBRF. Utilização do diagrama de 
Ishikawa e brainstorming para solução do problema de assertividade de estoque em 
uma indústria da região metropolitan de Recife. XXIX Encontro Nacional de 
Engenharia de Produção. A engenharia de produção e o desenvolvimento 
sustentável: integrando tecnologia e gestão, Salvador, BA, Brasil, v. 6, 2009. 
 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2009. Disponível em: 
<http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-
servicos-scs/406-programas-e-acoes-
scs#:~:text=A%20representatividade%20do%20setor%20terci%C3%A1rio,Contas
%20Nacionais%20Trimestrais%20do%20IBGE.> Acesso em: 07 jul. 2020. 

 
 

IEEE Standard 829-2008: Standard for Software and System Test 

Documentation. (Revision of IEEE Std 829-1998) 

 

JØRGENSEN, Frances; BOER, Harry; GERTSEN, Frank. Jump‐starting 

continuous improvement through self‐assessment. International Journal of 

Operations & Production Management, 2003. 

 

JUNIOR, Celso Carlino Maria Fornari. Aplicação da Ferramenta da 
Qualidade (Diagrama de Ishikawa) e do PDCA no Desenvolvimento de Pesquisa 

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs/406-programas-e-acoes-scs#:~:text=A%20representatividade%20do%20setor%20terci%C3%A1rio,Contas%20Nacionais%20Trimestrais%20do%20IBGE.
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs/406-programas-e-acoes-scs#:~:text=A%20representatividade%20do%20setor%20terci%C3%A1rio,Contas%20Nacionais%20Trimestrais%20do%20IBGE.
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs/406-programas-e-acoes-scs#:~:text=A%20representatividade%20do%20setor%20terci%C3%A1rio,Contas%20Nacionais%20Trimestrais%20do%20IBGE.
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs/406-programas-e-acoes-scs#:~:text=A%20representatividade%20do%20setor%20terci%C3%A1rio,Contas%20Nacionais%20Trimestrais%20do%20IBGE.


73 
 

 

para a reutilização dos Resíduos Sólidos de Coco Verde. INGEPRO-Inovação, 
Gestão e Produção, v. 2, n. 9, p. 104-112, 2010. 
 

JURISTO, Natalia; MORENO, Ana M.; VEGAS, Sira. Reviewing 25 years of 
testingtechniqueexperiments. Empirical Software Engineering, v. 9, n. 1-2, p. 7-44, 
2004. 
 

KARWAN, Kirk R.; MARKLAND, Robert E. Integrating Service Design 
PrinciplesandInformation Technology to Improve Delivery and Productivity in Public 
Sector Operations. Journal of Operations Management, v. 24, Issue 4, jun. 2006. 
 

Khaled Yacoub, M., Abdel AthimMostafa, M. andBahaaFarid, A. (2016). A 
New Approach for Distributed Software EngineeringTeamsBasedonKanbanMethod 
for ReducingDependency. Journal of Software, v. 11, n. 12, p. 1231–1241.  
 

KLIPP, P. GettingStartedWithKanban, 2013 
 

Kume, Hitoshi. Métodos estatísticos para melhoria da qualidade. Gente, 

1993. 

 

    LEAL, Fabiano. Um diagnóstico do processo de atendimento a clientes em 
uma agência bancária através de mapeamento do processo e simulação 
computacional. Itajubá: UFI, 2003. 
 

LINZ, Tilo. Testing in scrum: A guide for software quality assurance in the 
agile world. Rocky Nook, Inc., 2014. 
 

MACHADO, Marcio P.; SOUZA, Sotério F. Métricas e qualidade de software. 
Departamento de Informática–Universidade Federal do Espírito Santo, p. 1-18, 
2004. 
 

MACHADO, Simone Silva. Caderno Didático de Gestão da Qualidade (IFG). 
Cadernos da Rede, v. 1, n. 1, p. 849-940, 2018. 

 
MAGRI, Juliana Maria. Aplicação do método QFD no setor de serviços: 

estudo de caso em um restaurante. Trabalho de conclusão. Universidade Federal 
de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2009. 
 

Maiczuk, Jonas, and Pedro Paulo Andrade Júnior. "Aplicação de ferramentas 
de melhoria de qualidade e produtividade nos processos produtivos: um estudo de 
caso." Qualitas Revista Eletrônica 14.1 (2013) 
 

McGarry, John, Card, David, Jones, Cheryl, Layman, Beth, Clark, Elizabeth, Dean, 

Joseph, Hall, Fred. Practical software e measurement: objective information for decision 

makers. PSM, Addison-Wesley, 2002.  

 

MELO, D. C.; ALCANTARA, RLC. Proposição de uma Abordagem Conceitual 
para a Gestão da Demanda em Cadeias de Suprimentos. ENCONTRO DA 



74 
 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 
ADMINISTRAÇÃO–ENANPAD, v. 34, 2010. 
 

MOLINARI, L. Testes Funcionais de Software. 1ª Edição. ed. Santa Catarina: 
Visual Books, 2008 
 

MONTEIRO, L. F. S. Definição de um Catálogo de Medidas para a Análise 

de Desempenho de Processo de Software. 2008. 

 

MÜLLER, Cláudio J. Modelo de Gestão Integrando Planejamento 
Estratégico, Sistemas de Avaliação de Desempenho e Gerenciamento de 
Processos (MEIO – Modelo de Estratégia, Indicadores e Operações). Porto Alegre: 
UFRGS, 2003. Tese, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003. 
 

MÜLLER, T.; FRIEDENBERG, Debra. Foundation level syllabus. ISTQB, 

Certified Tester: Foundation Level Syllabus, BSTQB, versão 2011Br, 2011. 

 

OHNO, T. O Sistema Toyota de Produção de Produção – Além da Produção 
em Larga Escala. Bookman, 1997. 
 

PAINKA¹, Marcelo Augusto Lima; DA COSTA MARCHI¹, Késsia Rita. 

Utilização das Metodologias Ágeis XP e Scrum para o Desenvolvimento Rápido de 

Aplicações. 2013. 

 

PEREIRA, Paulo; TORREÃO, Paula; MARÇAL, Ana Sofia. Entendendo 

Scrum para gerenciar projetos de forma ágil. Mundo PM, v. 1, p. 3-11, 2007. 

 

PICCHIAI, Djair; FERRAZ JUNIOR, Saulo; SARAIVA, Nidia Isabel Marques. 
Ferramentas aplicadas à qualidade: estudo comparativo entre a literatura e as 
práticas das micro e pequenas empresas (MPEs). 2015. 
 

PINHANEZ, Claudio. A services theory approach to online service 
applications. In: IEEE International Conference on Services Computing (SCC 
2007). IEEE, 2007. p. 395-402. 
 

PRADELLA, Simone; FURTADO, João Carlos; KIPPER, Liane Mählmann. 
Gestão de processos: da teoria à prática. São Paulo: Atlas, 2012. 
prática – Aplicando a Metodologia de Simulação para a Otimização do Redesenho 

de processos, São Paulo: Ed. Atlas, 2012. 

 

Pressman, Roger S. Engenharia de Software-7. Amgh Editora, 2009. 

RAJU, H. K., KRISHNEGOWDA, Y.T. KanbanPullandFlow – A Transparent 
Workflow for ImprovedQualityand Productivity in Software Development, 2013. 

 



75 
 

 

ROZENES, Shai; VITNER, Gad; SPRAGGETT, Stuart. MPCS: 

Multidimensional project control system. International Journal of Project 

Management, v. 22, n. 2, p. 109-118, 2004. 

 

ROZENES, Shai; VITNER, Gad; SPRAGGETT, Stuart. MPCS: 
Multidimensional project control system. International Journal of Project 
Management, v. 22, n. 2, p. 109-118, 2004. 
 

SANTOS, Gilmar Souza; DE CAMPOS, Fernando Celso. Operação de 
serviços de TI: uma abordagem do dimensionamento de recursos e dos 
incentivos financeiros. Revista Produção Online, v. 11, n. 4, p. 1182-1207, 2011. 

 
SAYÃO, Miriam; STAA, A. von; LEITE, J. C. S. P. Qualidade em Requisitos. 

relatório técnico, v. 47, n. 03, 2003.  

 

SCHWABER, Ken. Agile project management with Scrum. Microsoft press, 

2004. 

 

SILVA, Eduardo M.; YUE, Gin K.; ROTONDARO, Roberto G.; LAURINDO, 

Fernando J. B. Gestão da Qualidade em Serviços de TI: Em Busca de 

Competitividade. PRODUÇÃO, v. 16, n. 2, p. 329-340, mai./ago. 2006 

 

SLACK, Nigel et al. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Sommerville, I. (2007) Software engineering, 8th edition. Boston, MA: 

Addison-Wesley. 

 

SOMMERVILLE, Ian. Software engineering 9th Edition. ISBN-10, v. 
137035152, p. 18, 2011. 

 
STRNADL, Christoph F. Aligning Business and IT-theProcess-

DrivenArchitecture. Information Systems Management, v. 23, n. 4, p. 67-77, fall 

2006. 

 

Suikki, Raija, RaijaTromstedt, andHarriHaapasalo. "Project management 
competence SUIKKI, Raija; TROMSTEDT, Raija; HAAPASALO, Harri. Project 
management competence development framework in turbulent business 
environment. Technovation, v. 26, n. 5-6, p. 723-738, 2006.  
 

SUZUKI, Masaei. Implementation of Project management based os QES and 

those Issues in Japanese construction industry and in Kumagaigumi. In: 

International Conference on Implementation of Construction Quality and Related 

Systems, Lisboa. 2000. p. 214-221.SLACK, Jennifer Daryl. The theory and method 

of articulation in cultural studies. Stuart Hall: Critical dialogues in cultural studies, p. 

112-127, 1996. 

 



76 
 

 

SZIMANSKI, Fernando; ALBUQUERQUE, J.; FURTADO, F. Implementando 

Maturidade e Agilidade em uma Fábrica de Software através de Scrum e MPS. BR 

Nível G. XI EncoInfo, 2009. 

 

TELES, V. M. Extreme programming. São Paulo: Novatec Editora, 2006.) 

Toniazzo, José Carlos. Extreme Programming: Uma Abordagem em Testes de Software 

Utilizando XUnit. 90 f. Projeto apresentado à Universidade Comunitária Regional de 

Chapecó para obter grau em especialista em Engenharia e Qualidade de Software, 

2007. Disponível em: 

<http://zetoniazzo.files.wordpress.com/2007/08/monografia_jose_toniazzo.pdf> 

Acesso em 24/07/2013. 

 

VALLE, Rogério; OLIVEIRA, Saulo Barbará de. Análise e modelagem de processos 
de negócios: foco na notação BPMN (Business Process Modeling Notation). In: 
Análise e modelagem de processos de negócios: Foco na notação BPMN 
(Business Process Modeling Notation). 2011. p. 207-207. 
 

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de Pessoas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2012 

 

VICKERS, Neil J. Animal communication: when i’m calling you, will you answer too?. 
Current biology, v. 27, n. 14, p. R713-R715, 2017. 
 
VOLLMANN, Thomas E. Manufacturing planning and control for supply chain 
management. 2005. 
 

WANG, Xiaofeng; CONBOY, Kieran; CAWLEY, Oisin. “Leagile” software 

development: An experience report analysis of the application of lean approaches in 

agile software development. Journal of Systems and Software, v. 85, n. 6, p. 1287-

1299, 2012. 

 

YACOUB, Maha Khaled; MOSTAFA, Mostafa Abdel Athim; FARID, Ahmed 

Bahaa. A New Approach for Distributed Software Engineering Teams Based on 

Kanban Method for Reducing Dependency. JSW, v. 11, n. 12, p. 1231-1241, 2016. 

 

ZAMPINI, Carla Simão. Proposta para estruturação da gestão da melhoria 

contínua em uma fabricante de bebidas. 2008. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



77 
 

 

Anexo 1 - Manual do processo “Cadastrar tipo de demanda” através da 

plataforma Bitrix 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

MANUAL 

 

PROCESSO CADASTRAR TIPO DE DEMANDA 

Ferramenta: Bitrix24 
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Manual – Processo Cadastrar Tipo de Demanda 

 

 

 

1. Introdução 

1.1. Objetivo 

O objetivo deste documento é demonstrar de forma clara e objetiva o 

procedimento de cadastro de tipo demanda, através da ferramenta 

Bitrix24. 

 

1.2. Escopo 

Este documento refere-se única e exclusivamente ao processo de 

Cadastrar Tipo de Demanda.  

 

2. Cadastrar Tipo de Demanda 

Usuário deve estar na página de “Fluxo de atividades”.  

Em seguida deve selecionar a opção “Mais” e escolher a opção 

“Processos”. 

A opção de processo: “Cadastrar Novo Tipo de Demanda”, deve ser 

selecionado.  

Após selecionar o processo, é necessário preencher as informações 

referente ao projeto que será cadastrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 
 

 
Manual – Processo de Cadastrar Tipo de Demanda 

 

Tipo de Demanda:  Informar o nome do tipo de demanda. 

Descrição: Breve descrição sobre o tipo de demanda. 

 

 
 

Automaticamente a lista de tipo de demanda no formulário de solicitar 

demanda é atualizado e a demanda recém cadastrada é exibida. 
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Anexo 2 - Manual do processo “Cadastrar cliente” através da plataforma 
Bitrix 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MANUAL 

 

PROCESSO CADASTRAR CLIENTE       

Ferramenta: Bitrix24 
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Manual – Processo de Cadastrar Cliente 

 

 
 

1. Introdução 

1.1. Objetivo 

O objetivo deste documento é demonstrar de forma clara e 

objetiva o procedimento de cadastro de cliente, através da 

ferramenta Bitrix24. 

 

1.2. Escopo 

Este documento refere-se única e exclusivamente ao processo 

de Cadastrar Cliente 

 

 

2. Etapas 

2.1. Cadastrar Cliente 

Usuário deve estar na página de “Fluxo de atividades”.  

Em seguida deve selecionar a opção “Mais” e escolher a opção 

“Processos”. 

A opção de processo: “Cadastrar Cliente”, deve ser selecionada. 

Após selecionar o processo, é necessário preencher as 

informações referente à demanda para que a tarefa seja criada.  

 

 

 

 

Apelido: Informar o nome do cliente. 

 

Razão Social: Informar razão social do cliente.  
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Manual – Processo de Cadastrar Cliente 

 

Descrição do Cliente: Breve descrição sobre o cliente.  

 

Criar Grupo de Trabalho: Selecionar “Sim” para criar o grupo de 

trabalho para o cliente. O nome do grupo de trabalho é o 

“Apelido” do cliente.  

É importante ressaltar que para controlar as tarefas através do 

Kanban e possuir uma pasta no drive, é necessário a criação do 

grupo de trabalho.  

 

 

2.2. Configurar Kanban do Grupo de Trabalho 

 

Para as tarefas serem atualizadas de forma automática e dinâmica no 

Kanban, é necessário criar regra de automação no Grupo de 

Trabalho.  

Usuário deve estar na página de “Grupo de Trabalho”.  

Em seguida deve selecionar o grupo de trabalho do cliente recém 

cadastrado.  
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      A opção “Tarefas” deve ser selecionada. 

Automaticamente, irá ser exibido um pop up para definir a 

visualização da etapa. A opção “Padrão” deve ser selecionada. 

 

 

Posteriormente, é necessário adicionar uma coluna no Kanban para 

as tarefas atrasadas. 

Basta selecionar a opção “+” na coluna “Concluída” e criar a nova 

coluna “Atrasadas” 
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Após criar a coluna, deve ser selecionado a opção “Regras de Automação” 
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Manual – Processo de Cadastrar Cliente 

 

A opção “Configurar Regras de Automação” deve ser selecionada. 

 

 

Para criar a regra, deve ser selecionado a opção “Adicionar” na 

coluna “Em Andamento” e escolher a opção “Status alterado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

A opção “Condição” deve ser selecionada e os campos devem ser 

configurados de acordo com a imagem abaixo:  
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Para criar a regra na coluna “Concluída”, deve ser selecionado a 

opção “Adicionar” e escolher a opção “Status alterado” 
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Os campos devem ser configurados de acordo com a imagem abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para criar a regra na coluna “Atrasada”, deve ser selecionado a opção 
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“Adicionar” e escolher apenas a opção “Atrasada” 
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Para finalizar, é necessário “Salvar” a regra de automação recém 

configurada. 
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Anexo 3 - Manual do processo “Cadastrar Projeto” através da plataforma 

Bitrix 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL 

 

PROCESSO CADASTRAR PROJETO 

Ferramenta: Bitrix24 
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Manual – Processo de Cadastrar Projeto 

 

 

1. Introdução 

1.1. Objetivo 

O objetivo deste documento é demonstrar de forma clara e 

objetiva o procedimento de cadastro de projeto, através da 

ferramenta Bitrix24. 

 

1.2. Escopo 

Este documento refere-se única e exclusivamente ao processo 

de Cadastrar Projeto. 

2. Cadastrar Projeto 

Usuário deve estar na página de “Fluxo de atividades”.  

Em seguida deve selecionar a opção “Mais” e escolher a opção 

“Processos”. 

A opção de processo: “Cadastrar Novo Projeto”, deve ser 

selecionada.  

Após selecionar o processo, é necessário preencher as 

informações referente ao projeto que será cadastrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 
 

 
Manual – Processo de Cadastrar Projeto 

 

 

Projeto:  Informar o nome do projeto. 

 

Descrição: Breve descrição sobre o projeto.  

 

Cliente: Selecionar o cliente vinculado ao projeto. 

Caso não encontre o cliente, solicite o cadastro do mesmo para o 

seu Gestor. 
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Automaticamente a lista dos projetos no formulário de solicitar 

demanda é atualizado e o projeto recém cadastrado é exibido. 

 

 
 

 
Automaticamente uma pasta dentro do drive do Grupo de 

Trabalho do Cliente vinculado é criada com a seguinte estrutura: 
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3. Inativar projeto 

Usuário deve estar na página de “Fluxo de trabalho”.  

Em seguida deve selecionar a opção “Fluxo de Trabalho no Fluxo 

de Atividade” e escolher a opção “Cadastrar novo projeto”. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Se necessário, pesquisar o nome do projeto. 
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Em seguida clicar duas vezes no nome do projeto, alterar para “Não” 

opção “Projeto Ativo?” e salvar. 
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Anexo 4  - Manual do processo “Solicitar demanda” através da plataforma 

Bitrix 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

MANUAL 

 

PROCESSO SOLICITAR DEMANDA 

Ferramenta: Bitrix24 
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1. Introdução 

1.1. Objetivo 

O objetivo deste documento é demonstrar de forma clara e objetiva 

o procedimento de solicitação de demanda, através da ferramenta 

Bitrix24. 

 

1.2. Escopo 

Este documento refere-se única e exclusivamente ao processo de 

Solicitar Demanda. 

 

 

2. Etapas 

2.1. Criar Tarefa 

Solicitante da demanda, deve estar na página de “Fluxo de 

atividades”.  

Em seguida deve selecionar a opção “Mais” e escolher a opção 

“Processos”. 

A opção de processo: “Solicitar Demanda”, deve ser selecionada.  

 

Após selecionar o processo, é necessário preencher as 

informações referente à demanda para que a tarefa seja criada.  
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Nome da Tarefa: Informar o nome da tarefa. 

Importante especificar de forma clara e objetiva onde será 

realizada a tarefa e o que precisa ser realizado.  

 

Descrição: Breve descrição sobre a demanda.  

 

Tipo de Demanda:  Escolher o tipo de demanda a ser 

executado.  

Se não houver o tipo de demanda desejado, solicite o cadastro 

do mesmo para o seu Gestor. 

 

Projeto:  Escolher o projeto da tarefa que será solicitada.  

Caso não encontre o projeto, solicite o cadastro do mesmo para 

o seu Gestor. 

 

Responsável: Selecionar o responsável por executar a tarefa. 

 

Data de Entrega: Definir o prazo para a realização da tarefa. 

 

Equipe: Selecionar a equipe do colaborador que executará a 

tarefa. 

 

Prioridade: Definir a prioridade da tarefa. 

Obs: a priorização da tarefa deve ser alinhada com os demais 

membros da equipe durante as reuniões diárias. 

 

Criticidade: Definir a criticidade da tarefa. 

 

Arquivo: Se necessário, carregar documento para auxiliar o 

colaborador na execução da demanda.  
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Após preencher todos as informações e clicar em “Enviar”, a 

tarefa será criada com sucesso no Kanban do Grupo de Trabalho 

do Cliente vinculado ao Projeto selecionado. 
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3.  Monitoramento da Tarefa 

 

Para saber se a tarefa foi criada com sucesso ou monitorar o 

andamento da mesma, basta conferir o Kanban do grupo de 

trabalho no qual a tarefa foi designada. 

 

 

Importante salientar que é possível realizar filtros de pesquisa 

para localizar tarefas específicas: 
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Anexo 5  - Manual do processo “Executar demanda” através da 

plataforma Bitrix 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

MANUAL 

 

PROCESSO EXECUTAR DEMANDA       

Ferramenta: Bitrix24 
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1. Introdução 

1.1. Objetivo 

O objetivo deste documento é demonstrar de forma clara e 

objetiva o procedimento de execução de demanda, através da 

ferramenta Bitrix24. 

1.2. Escopo 

Este documento refere-se única e exclusivamente ao processo 

de Execução de Demanda. 

 

2. Etapas 

2.1. Localizar Tarefa 

 

Para ter conhecimento das suas tarefas é simples, basta 

acessar a aba de notificações no canto superior direito da sua 

tela. Neste ícone de notificações, aparecerá todas as tarefas 

criadas para você: 
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Outra forma de acessar suas tarefas é pelo Kanban do grupo 

de trabalho do cliente do seu projeto.  

 

Para acessá-lo, basta clicar na opção “Grupos de Trabalho” e 

selecionar o grupo de trabalho no qual a tarefa foi criada.  

 

Para identificar suas tarefas basta realizar um filtro com seu 

nome: 

 

 

2.2. Iniciar a tarefa na ferramenta 

2.3. O timer deve ser iniciado antes de começar a executar a 

tarefa.  

2.4. Vale ressaltar que não é necessário mover as tarefas dentro 

dos quadros do Kanban, as mesmas se movem sozinhas ao 

ponto que você for executando-as. 
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Importante: Ao sair para almoçar, estiver impedido de seguir 

com a demanda solicitada ou não conseguir finalizar a mesma 

até o final do dia, pause a tarefa. Essa prática é muito 

importante para as métricas que serão construídas obtendo as 

informações da tarefa. 
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2.3. Anexar os artefatos gerados na execução na pasta da 

tarefa   no drive do grupo de trabalho 

 

Para anexar os artefatos, é necessário acessar o drive do 

grupo de trabalho vinculado ao projeto. 

Posteriormente,  selecionar a pasta do projeto. 

 

 

Ao acessar a pasta do projeto, deve ser selecionado a pasta 

“Entregáveis das Tarefas” 
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Deve ser selecionado a pasta com o nome da tarefa que está 

sendo executada. 

 

 

Deve ser anexado nas respectivas pastas os artefatos 

gerados durante a execução da demanda 
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Para adicionar um arquivo, deve ser selecionado a opção “+” 

no canto direito conforme exibido na imagem abaixo 
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2.4. Concluir a tarefa 

Ao finalizar sua tarefa é necessário concluí-la: 
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Anexo 6 -  Manual do processo “Avaliar a qualidade dos entregáveis” 

através da plataforma Bitrix 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MANUAL 

 

PROCESSO AVALIAR A QUALIDADE  

DOS ENTREGÁVEIS 

Ferramenta: Bitrix24 
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1. Introdução 

1.1. Objetivo 

O objetivo deste documento é demonstrar de forma clara e 

objetiva o procedimento de avaliar a qualidade dos entregáveis, 

através da ferramenta Bitrix24. 

 

1.2. Escopo 

Este documento refere-se única e exclusivamente ao processo 

de Avaliar a Qualidade dos entregáveis. 

 

 

2. Avaliar a Qualidade dos Entregáveis 

Usuário será notificado quando uma tarefa de avaliar a 

qualidade for criada.  
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Para visualizar a tarefa, deve ser acessado Kanban do grupo de 

trabalho “Avaliadores da Qualidade” 
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Usuário deve iniciar a tarefa na ferramenta e preencher o 

Checklist marcando todos os itens que estiverem de acordo. 

 

Para identificar qual documento deve ser avaliado, basta 

selecionar a opção “Caminho dos entregáveis no drive” 

disponibilizada na descrição da tarefa. 

Ao finalizar a validação, usuário deve concluir a tarefa na 

ferramenta. 
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