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RESUMO 

Atualmente, a criação e renovação de vantagens competitivas no mercado estão 
associadas ao aprendizado, à qualidade dos recursos humanos e à capacitação 
produtiva das empresas. A tecnologia da informação é uma das ferramentas que 
impulsiona esta criação e renovação da vantagem competitiva, transformando os 
processos de companhias de pequeno, médio e grande porte. Ainda assim, em TI, o 
desenvolvimento de software é um dos produtos que movimenta cifras milionárias 
anualmente atuando, principalmente, no aumento da capacidade produtiva das 
empresas. Para as empresas de desenvolvimento de software, investir em um bom 
desenvolvimento de produtos e projetos é um requisito para sobrevivência, e torna-
se um diferencial competitivo. Dessa forma, as metodologias de gerenciamento de 
projetos buscam auxiliar na execução e desenvolvimento de softwares, e para isso, 
é essencial que os requerimentos estejam de acordo com as expectativas do 
usuário, refletindo de forma concreta a real necessidade. Este trabalho aborda o 
tema requerimentos de software e apresenta uma metodologia para confecção de 
requerimentos no gerenciamento destes projetos. Inicia-se com revisões 
bibliográficas para contextualizar os requerimentos de software no gerenciamento 
tradicional e ágil de projetos. Em seguida é apresentada a metodologia, cujo 
diferencial é a inclusão da etapa de processo na fase de planejamento no 
gerenciamento de projetos. A etapa de processos busca o esclarecimento de todas 
as possíveis dúvidas por parte do desenvolvedor no momento da construção do 
software. Esta etapa é constituída de seis passos cujo produto final é a 
especificação funcional do software. Adicionalmente é apresentado um exemplo de 
utilização da metodologia em uma instituição financeira. Por fim, comparam-se dois 
projetos de uma instituição financeira, dentre os quais um dos projetos não utiliza a 
metodologia descrita nesta dissertação. A comparação mostra variações 
significativas e quantitativas de tempo e custo entre os projetos de softwares, 
ratificando a real funcionalidade da metodologia moldada nesta dissertação.    

 

Palavras-chave: Gerenciamento de projetos. Tecnologia de softwares. Metodologia 
de requerimentos de software. Software de Sistema Financeiro. 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Currently the creation and renovation by competitive advantages in the market are 
associated with learning, human resources quality and productive capacity. 
Information technology is a tool that drives this creation and renovation, transforming 
companies’ processes. Therefore, software development is a product that moves 
millions annually focusing on increasing the productive capacity of enterprises. For 
the software companies, investment on good product development / projects is 
necessary to survival, and becomes a differential on the market. However, the 
project management methodologies assists on software deployment and 
development. For development is essential that the requirements are consistent with 
user expectations, reflecting concretely the actual necessity. This work addresses 
the issue of requirements by software and presents a methodology for development 
of software requirements. It begins with a literature review to software requirements 
in agile and traditional projects management methodologies. After that presents the 
methodology, whose differential is the inclusion of the process step in the planning 
phase in project management. This process step try to clarify all possible doubts by 
the developer at the building time. This process stage consists of six steps and the 
final product is the functional software specification. Also presents an example 
regarding the use this methodology on software project for financial company. 
Finally, compares two projects from a financial institution where the first project does 
not use the methodology described in this dissertation. The comparison shows 
significant variations regarding time and cost, confirming the advantages of proposed 
methodology. 

Keywords: Project management. Software technology. Software requirements 
methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTO 

 
A nova ordem econômica que começou a se formar no início do século XXI 

impulsionada pela tecnologia da informação, caracteriza-se pela globalização dos 
mercados e do conhecimento. O conhecimento assumiu o papel de ativo 
fundamental e indispensável no novo padrão competitivo estabelecido.  

O padrão competitivo, antes associado à melhoria contínua da qualidade, à 
redução de custos e preços, ao aumento da produtividade, à rápida e eficaz 
introdução de bens tangíveis e intangíveis de alto valor agregado no mercado, 
passa a depender mais fortemente da criação e renovação de vantagens 
competitivas associadas ao aprendizado, à qualidade dos recursos humanos e à 
capacitação produtiva das empresas. Essa competitividade baseia-se 
principalmente na construção de competências essenciais para a aquisição de 
conhecimentos e de inovação. (1) 

Uma forma de construir as competências mencionadas no parágrafo anterior 
é o uso da tecnologia de informação (TI), considerada uma ferramenta 
extremamente poderosa e que impulsiona as transformações de processo nas 
companhias de pequeno, médio e grande porte. (2) De acordo com Porter (3) “a 
tecnologia de sistemas de informação é particularmente penetrante nas cadeias de 
valor, visto que cada atividade de valor cria e utiliza informação.” A tecnologia de 
sistemas de informação também “(...) coordena e aperfeiçoa os elos entre vários 
indivíduos e departamentos”. Sendo assim, a eficiência interna, a capacidade de 
operação, a habilidade de oferecer produtos e serviços, a agilidade e a flexibilidade, 
assim como outras vantagens competitivas, tão necessárias à sobrevivência e ao 
crescimento das organizações são fortemente dependentes dos sistemas de TI. 
 É possível quantificar a importância de TI através dos valores monetários que 
o mercado mundial (software e serviços de TI) atingiu em 2010. O valor de US$ 
884,5 bilhões é considerado significativo, visto que é maior que o PIB de muitos 
países em desenvolvimento. O Brasil atingiu o valor de US$ 17,3 bilhões no 
mercado interno, representando aproximadamente 2% do mercado mundial. 
 O mercado doméstico brasileiro de software ultrapassou US$ 5 bilhões em 
2010, com crescimento de 21,9% em relação a 2009, chegando a US$ 11 bilhões 
em 2012.  

 No Brasil, o setor de produção de software foi responsável por mais de um 
terço das receitas com serviços de tecnologia da informação do país em 2009, 
segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), que avaliou esta indústria pela primeira vez naquele ano. (4) 

Este mercado é alimentado por aproximadamente oito mil empresas, 
dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software e de prestação 
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de serviços e em sua maioria – cerca de 94% - classificadas como micro e 
pequenas empresas. 

Para estas empresas, investir em um bom desenvolvimento de 
produtos/projetos é um requisito para sobrevivência, e torna-se um diferencial 
competitivo. (4) 

Dentro deste contexto de alta competitividade empresarial, o gerenciamento 
de projetos destaca-se como um dos principais elementos por meio dos quais as 
organizações atingem o mercado com sucesso. 

 
1.2. OBJETIVOS 
 
1.2.1. Objetivo Geral 

 
O tema geral desta dissertação é criar uma metodologia de desenvolvimento 

tecnológico que ajude a garantir adequada compreensão por parte de um 
desenvolvedor de software em relação a todos os requisitos exigidos pelo usuário.  

 
1.2.2. Objetivos Específicos 

 
O objetivo geral pode ser desdobrado em objetivos secundários conforme a 

seguir: 
 

a) Levantar e detalhar as necessidades do usuário de software; 
b) Elaborar o plano de trabalho (definição de etapas, cronograma, vinculação 

entre as etapas) em conjunto com o usuário do software a ser 
desenvolvido. Elaborar uma agenda de trabalho; 

c) Mapear o processo a ser automatizado; 
d) Detalhar todo o fluxo de informação necessário para que o software 

desenvolvido cumpra integralmente sua função; 
e) Transpor as informações relativas ao processo em linguagem de software, 

e 
f) Elaborar a especificação funcional do software, composta por: 

a. Todos os mapas de processo, e 
b. Transposição de linguagem de processo para linguagem técnica de 

software.  
 

1.3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

É possível caracterizar o gerenciamento de projetos pela implementação de 
estratégias, melhoria de competitividade e desenvolvimento de novos produtos e 
softwares. É também considerado como a melhor forma de gerir os 
empreendimentos temporários, únicos e multifuncionais que caracterizam o 
processo de inovação, adaptação e aprimoramento. (5)  
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Existem inúmeras teorias que abrangem o gerenciamento de projetos. A mais 
tradicional é aquela apresentada pelo PMI (Project Management Institute), cuja 
proposta é a mais difundida no mundo empresarial. Esse padrão propõe a descrição 
dos conceitos em um conjunto de processos (organizados em áreas do 
conhecimento – nove ao todo) e considera cinco macro fases: Iniciação, 
Planejamento, Execução, Controle e Encerramento. (6) 

O PMI recebeu grande atenção no início dos anos 90. Na década de 1980 
havia aproximadamente oito mil executivos seniores do PMI. Na década de 1990 os 
números aumentaram para vinte e cinco mil e, em 2001 o número ultrapassou 
oitenta mil membros com trinta e dois mil certificados. Em 2008 são trezentos mil 
associados e duzentos e quarenta mil certificados, em contrapartida, 2012 são 
trezentos e oitenta mil associados e quatrocentos e noventa mil certificados. (6)  

Nem sempre a proposta do PMI é aquela utilizada por todas as empresas. 
Muitas (como, por exemplo, tecnologia de software) apresentam excelência em 
gerenciamento de projetos e não fazem uso da teoria tradicional.    

Para exemplificar o que foi mencionado anteriormente, em 2001 surgiu uma 
proposta que se tornou conhecida como a teoria do Gerenciamento Ágil de Projetos 
(Agile Project Management – APM) elaborado por profissionais da área de 
desenvolvimento de software que desejavam melhorar o desempenho de seus 
projetos. (7) 

Ainda assim, em 2003 foi elaborado um projeto de pesquisa chamado de 
“Rethinking Project Management” (2004 – 2006) apoiado pelo Engineering and 
Phsycal Sciences Research Council do Reino Unido, em que o grupo identificou 
cinco principais linhas de pesquisa para a melhoria do gerenciamento de projetos, 
que foram agrupadas em três sub-temas: Teoria sobre Prática, Teoria para Prática e 
Teoria na Prática. (8)  

 
1.4. JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com o apresentado anteriormente, analisando o sub-tema “Teoria 
sobre a Prática”, constatou-se a necessidade do desenvolvimento de novos 
modelos (metodologia) devido à complexidade dos projetos e do seu 
gerenciamento. A crítica é que o aumento da complexidade exigiria modelos de ciclo 
de vida mais flexíveis e pesquisas neste sentido deveriam ser conduzidas. Dessa 
forma, os novos modelos poderiam demonstrar a realidade das práticas de 
gerenciamento de projetos, que procuram atender a um ambiente dinâmico, de 
rápidas mudanças e altos riscos. 
 Já para Brusamolin e Moresi  (9), o desenvolvimento de software distingue de 
outros tipos de projetos de engenharia, citando as seguintes dificuldades como 
justificativas para atrasos em cronogramas e desorganização orçamentária: 
 

 o produto é intangível: o software não pode ser visto ou tocado, de modo que 
os gerentes dependem de outras pessoas para produzir (de forma subjetiva) 
a documentação que atesta o progresso obtido; 
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 não há um processo de software padrão: são vários softwares, mas não há 
uma compreensão clara das relações entre o processo e os tipos de produto, 
e 

 grandes projetos de software são, frequentemente, únicos: as lições 
aprendidas com experiências anteriores podem não ser válidas para novos 
projetos, pois as rápidas evoluções tecnológicas desatualizam o 
conhecimento prévio. 

 Projetos de TI envolvem processos complexos cujo conhecimento encontra-
se disperso entre várias pessoas e fundamenta-se na experiência. É o denominado 
conhecimento tácito, motivo de vários projetos bem-sucedidos na coleta e 
armazenamento, mas pobres na disseminação e troca de conhecimentos. 
 A falta de disseminação e troca de conhecimentos depende da socialização, 
que é a forma mais bem-sucedida na transmissão do conhecimento tácito. Meyers e 
Wilemon (10) destacam que a disseminação de histórias com lições importantes é 
fator determinante no sucesso de equipes de organizações que lidam com 
tecnologia.  

Analisando em números os aspectos apresentados anteriormente, o relatório 
divulgado por STADISH GROUP INTERNATIONAL (11) de 2010 mostra que 
apenas 37% dos projetos de desenvolvimento de software podem ser considerados 
de sucesso ao final de sua execução, 42% mudaram (atrasaram, orçamento 
deficitário e/ou escopo reduzido) e os 21% restantes falharam (cancelados ou nunca 
usados). O mesmo relatório sugere que as principais causas do insucesso dos 
projetos de desenvolvimento de software não recaem sobre a falta de domínio 
técnico, mas sim, são atribuídos à ausência ou adequação errônea de técnicas ou 
práticas de gerenciamento de projetos.  
 Ainda em relação ao relatório de 2010, os principais fatores de sucesso na 
execução e gerenciamento de projetos foram o envolvimento do usuário, apoio 
executivo, declaração de requisitos clara e limpa, planejamento apropriado, além de 
expectativas realistas. 
 Além dos pontos apresentados anteriormente, em 2006 foi publicado por 
Takahashi e Kazuhiko (12) que o alto custo, falta de confiabilidade e alto tempo de 
desenvolvimento são as conseqüências de uma preparação inadequada dos 
requerimentos de software. 
 A criação de requerimentos é uma difícil tarefa em que não se consegue 
quantificar qualidade e tempo de execução. (13)  
 Para (14), em estudos publicados em 2010, chegaram à conclusão que, em 
gerenciamento de projetos, os requerimentos equivalem a 6% do custo e a 10 até 
12% do tempo de um projeto. Em contrapartida, para os projetos que falharam na 
fase de requerimentos foram observados custos de 4 a 10 vezes maiores. Os 
estudos contemplavam também as cinco principais dúvidas no momento do 
desenvolvimento de requerimentos: 
  

1- Requerimentos feitos pelo cliente versus o que ele (cliente) 
realmente deseja; 
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2- Especificação dos requerimentos pelo e para o projeto; 
3- Validação do que o projeto está construindo versus aquilo que 
realmente o cliente deseja; 
4- Controle de evolução do projeto versus as mudanças dos 
requerimentos dos clientes, e 
5- Interação entre definição de requerimentos e o planejamento e 
gerenciamento do projeto. 

 Outro estudo, realizado em (15) mostra que 75% das empresas estudadas 
têm o processo de requerimentos deficitário. Os processos devem ser feitos 
conforme a necessidade do cliente e, posteriormente, devem ser analisados e 
revistos. 

Baseado nas informações apresentadas anteriormente, a metodologia 
apresentada tem como base o mapeamento de processo, a fim de garantir o êxito 
para a confecção dos requerimentos. 

Ainda assim, é mostrado um exemplo de utilização da metodologia em um 
projeto de software em uma instituição financeira. 
  
  

1.5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
  

 A dissertação inicia a introdução e logo após com as revisões bibliográficas 
cujo objetivo é contextualizar os requerimentos de software no gerenciamento 
tradicional e ágil de projetos.  
 Em seguida, no capítulo 3 é apresentada a metodologia desenvolvida durante 
este trabalho.  
 O capítulo 4 apresenta um exemplo de utilização da metodologia proposta, os 
resultados e discussões do exemplo são apresentados no capítulo 5. 
 Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões, indicando também as áreas 
relevantes para pesquisas futuras.    
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo é feita a exposição da revisão da literatura sobre o tema da 
dissertação. São abordados: a engenharia e o desenvolvimento de software; o 
gerenciamento clássico de projetos; o gerenciamento ágil de projetos e os requisitos 
no gerenciamento de projetos, e assuntos correlacionados. 

 

2.1 ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 
 

Como mencionado no capítulo anterior, a nova ordem econômica que se 
iniciou a partir do século XXI, focada em tecnologia da informação, é influenciada 
pelas três grandes forças que emergiram no Pós-Guerra: a ampliação do espaço 
competitivo para além das fronteiras nacionais, o surgimento dos mercados 
fragmentados e a aceleração do processo de mudança técnica, com o aparecimento 
de tecnologias transformadoras.  

O desenvolvimento de novos produtos, dentre eles o software, tem feito a 
diferença na competitividade das empresas e de seus produtos em longo prazo. 
Para Friedrich Ludwig Bauer, "Engenharia/Desenvolvimento de software é a criação 
e a utilização de sólidos princípios de engenharia a fim de obter software de maneira 
econômica, que seja confiável e que trabalhe eficientemente em máquinas reais". O 
próprio significado de engenharia já traz os conceitos de criação, construção, 
análise, desenvolvimento e manutenção. (16) 

O termo Engenharia de software foi criado na década de 1960 e utilizado 
oficialmente em 1968 na Nato Conference on Software Engineering. Sua criação 
surgiu numa tentativa de dar um tratamento de engenharia mais sistemático e 
controlado ao desenvolvimento de sistemas de softwares complexos. (16)  

Os fundamentos científicos para a engenharia de software envolvem o uso de 
modelos abstratos e precisos que permitem ao engenheiro especificar, projetar, 
programar e manter sistemas, avaliando e garantindo suas qualidades. Além disto, 
deve oferecer mecanismos para planejar e gerenciar o processo de 
desenvolvimento. Empresas desenvolvedoras de software passaram a empregar os 
conceitos de engenharia de software, sobretudo para orientar suas áreas de 
desenvolvimento, muitas delas organizadas sob a forma de fábrica.  

De acordo com a Associação Brasileira de Software (17), 2010 foi o ano de 
recuperação para TI no Brasil, com um aumento de 21,3% de faturamento. O setor 
de software cresceu 24%, representando 2% do mercado mundial.  

Em 2010, a participação de programas de computador desenvolvidos no país 
atingiu 35% do total do mercado brasileiro de software, reforçando a tendência de 
crescimento que vem sendo apontada desde 2004. 

O mercado de software é explorado por cerca de oito mil empresas, 
dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software e de prestação 
de serviços. Daquelas que atuam no desenvolvimento e produção, 94% são 
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classificadas como micro e pequenas empresas. Indústria e finanças representaram 
praticamente 45% do mercado usuário, seguidos por serviços, comércio, governo e 
agroindústria. (17) 

Em consequência desta realidade, as organizações de software têm buscado 
desenvolver sistemas dentro do prazo, orçamentos assertivos e com um nível de 
qualidade adequada. Para esta busca, o gerenciamento de projetos torna-se um 
diferencial.  Nesse gerenciamento, é essencial a adoção de guias e de um plano de 
projeto que englobe os requisitos de qualidade do produto exigidos pelo cliente e 
que seja baseado em estimativas precisas de tamanho, esforço, prazos e custos. 
(18) 

A especificidade do software é, usualmente, um indicador da quantidade de 
trabalho a ser executado no desenvolvimento de um projeto. Esta dimensão 
constitui a base para a derivação das estimativas de esforço, custos e prazos 
necessários para a definição do plano de desenvolvimento do software. Além de 
subsidiar o planejamento do projeto, a estimativa de grandeza facilita o 
relacionamento entre cliente e fornecedor, permite o gerenciamento de riscos, o 
controle do cronograma, e possibilita o conhecimento da produtividade da equipe – 
o que beneficia a gerência e a qualidade dos contratos de projetos de software. (19) 
(20)  

A precisão de estimativas de tamanho, no entanto, é dependente de 
informações que nem sempre estão disponíveis no início dos projetos (exemplo: 
número de linhas de código, número de operadores, número de pontos de função).  

Outra questão refere-se à falta de padrões quando se aplicam as estimativas. 
Não se tem conhecimento na literatura sobre a existência de um modelo, guia ou 
processo que auxilie o trabalho de executar estimativa e avalie o seu percentual de 
erro em relação aos resultados obtidos, e que oriente a melhoria das estimativas ao 
longo do tempo. (21)  

 

2.2 O GERENCIAMENTO DE PROJETO: HISTÓRIA E DESAFIOS  
 
Na segunda metade do século XIX houve um aumento significativo na 

complexidade dos novos negócios em escala mundial, surgindo os princípios da 
gerência de projetos.  

Para Martins (22), destas complexidades de novos negócios surgiu a 
importância de orientar e sistematizar a gestão das organizações. Como 
consequência, nos Estados Unidos o gerenciamento de projetos passou a ser 
considerado uma disciplina, tendo como percussor, Henry Gantt, especialista em 
técnicas de controle e planejamento. Gantt foi o criador do gráfico de “barra”, como 
ferramenta de gestão do projeto, associado a Frederick Winslow Taylor, em suas 
teorias da administração científica. 

Na década de 50, a gerência de projetos se modernizou, com projetos 
matemáticos como PERT (Program Evaluation and Review Technique), CPM 
(Critical Path Method) e em 1969, o Project Management Institute (PMI), iniciou o 
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desenvolvimento da metodologia de gestão de projetos, servindo de ferramenta a 
diversas empresas e indústrias. Em 1981 foi autorizado o desenvolvimento do 
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) pelo PMI (Project Management 
Institute), contendo as melhores práticas, que passaram a ser largamente 
difundidas, convencionando a definição de projetos como um empreendimento 
temporário, executado para criar um produto ou serviço único. Entre suas principais 
características, um projeto destaca-se por: (18) 

- ser direcionado a alcançar um resultado específico; 

- envolver a execução coordenada de atividades relacionadas; 

- possuir duração limitada - um início e um fim; 

- ser único em sua concepção, e 

- fornecer uma melhora na capacidade de desempenho na execução de 
estratégias organizacionais. 

Com frequência os projetos são utilizados como forma de atingir as 
estratégias das organizações, seja por uma demanda de mercado, por necessidade 
organizacional ou mesmo por solicitação de um cliente. 

O gerenciamento de projetos, segundo PMBOK (18), é a aplicação de 
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, para 
atender os requisitos do projeto. Ele é realizado por meio da integração e aplicação 
dos seus processos, a saber: 

- iniciação; 

- planejamento; 

- execução; 

- monitoramento e controle; 

- encerramento. 

Além de envolver os seguintes itens:  

- identificação das necessidades estabelecimento de objetivos; 

- balanceamento das demandas conflitantes de qualidade; 

- escopo; 

- tempo; 

- custo, e 

- análise de riscos. 
Definem Campell e Silveira (23) que um projeto além de ser um 

empreendimento temporário para criar um produto ou serviço único, com início meio 
e fim, é também dirigido por pessoas e obedecendo a parâmetros de custo, tempo e 
qualidade. 
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Quando o resultado de um projeto é um serviço ou produto único; pode-se 
indagar se existe uma regra fixa para a sua elaboração. Autores chegam a 
consenso que não existe uma regra fixa, mas tratam de conceitos indispensáveis ao 
qual chamam de gerenciamento de projetos.  

Ainda assim para Lewis (24) o gerenciamento de um projeto é o 
planejamento, programação e controle das atividades para atingir o objetivo único. 
Nestas etapas, como já mencionado anteriormente, é realizado uso de processos 
tais como iniciar, planejar, executar, controlar e encerrar. Esses, por sua vez, fazem 
parte do chamado  ciclo de vida do projeto.  

Para a execução correta de um projeto o ideal é que o escopo permaneça 
inalterado por toda a duração de seu trabalho e isto ocorre com pouca frequência. 
Uma mudança de escopo no decorrer do projeto pode impactar negativamente ou 
positivamente no cumprimento do custo e do prazo previamente acordados com os 
stakeholders. 

Pode-se indagar por que ainda é necessário mudar o escopo, se existe na 
estruturação do gerenciamento de projetos uma etapa específica chamada 
planejamento, que trata justamente de identificar o escopo, criar estratégias, fazer 
estimativas, atribuir e nivelar recursos gerando com isso todas as informações de 
como o projeto será executado e também a definição do escopo. 

O planejamento é uma fase de fundamental importância para toda a 
realização do projeto em si, mas há de se concordar que ainda existem donos de 
projetos e, principalmente gerentes de projetos, que por uma questão cultural ainda 
acreditam que a etapa do planejamento deve ser deixada de lado e que esta deve 
acontecer durante a execução do projeto gerando com isso mudanças e falhas no 
escopo do mesmo. Outro fato que pode ensejar uma mudança de escopo é a 
rapidez com que o mercado age atualmente. Novas demandas do mercado, 
concorrência, entrada de novas tecnologias, etc. Cada vez mais, os gerentes estão 
sujeitos a mudanças de escopo.   

Um caso para ilustrar a reflexão proposta no parágrafo anterior é apresentada 
em (24), em que uma empresa providenciou que algumas pessoas trabalhassem 
algumas horas na semana planejando um grande projeto, porém quando o 
departamento de contabilidade realizou as contas do número das horas multiplicado 
pelas horas trabalhadas na etapa do planejamento, os mesmos se surpreenderam 
com o resultado e suspenderam esta etapa, impactando toda a fase de 
planejamento do projeto.  

Por meio deste exemplo o próprio autor diz que o planejamento costuma ser 
visto como uma perda já que não se obtêm nada (no sentido concreto) com ele, 
além de que se vive em uma época que o mundo é fantasticamente rápido e 
efêmero dando a percepção de que o melhor é simplesmente iniciar a execução, ou 
seja, deixar de lado a fase de planejamento. Com isso encurta-se ou elimina-se uma 
etapa principal no gerenciamento do projeto que é a de analisar possíveis riscos, 
orçamento, plano de comunicação, viabilidade do projeto, recursos humanos entre 
outros fatores, que se bem definidos poderiam evitar falhas técnicas no projeto.  
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Conforme Vargas (25) a maioria dos insucessos é decorrente de outras 
falhas chamadas falhas gerenciais. Segundo o autor, alguns gerentes ainda 
acreditam que gerenciar um projeto é apenas planejar, programar e controlar o 
trabalho, quando deveriam assumir uma postura proativa. 

Conhecer as razões que conduziram à falha em um projeto anterior resulta 
em uma antecipação de fatos que podem ocasionar transtornos futuros, 
aumentando a probabilidade de sucesso e evitando surpresas ao longo da sua 
execução.  

 

2.3 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE E O PROJECT MANAGEMENT BODY 
OF KNOWLEDGE (PMBOK) 

 
O PMI (Project Management Institute) (26), sediado na Pensilvânia, EUA, é 

uma organização internacional sem fins lucrativos, fundada em 1969. O PMI visa 
promover e ampliar o conhecimento existente sobre gerenciamento de projetos, 
assim como melhorar o desempenho dos profissionais e organizações da área.  

O PMI estabelece padrões de gerenciamento de projeto, provê seminários, 
programas educacionais e certificações profissionais (uma das mais conhecidas é o 
PMP - Project Management Professional). Entidades como ANSI (American National 
Standards Institute) e IEEE (IEEE é a maior associação profissional do mundo 
dedicada ao avanço da inovação tecnológica e excelência para o benefício da 
humanidade) reconhecem o PMI e suas normas como padrão em gerenciamento de 
projetos.  

Após meio século de evolução, o número de publicações científicas cresceu 
exponencialmente e no final da década de 1990, surgiram os “corpos de 
conhecimentos” ou PMBOK (Project Management Body of Knowledge). O PMBOK é 
um guia onde se descreve o conhecimento e as melhores práticas dentro da área de 
gerência de projetos. Todo o conhecimento reunido neste guia é comprovado e não 
se restringe somente a práticas tradicionais, mas também às inovadoras e 
avançadas, sendo um material genérico bastante útil a todas as áreas de 
conhecimento, seja para a construção civil, para o processo de fabricação industrial, 
para o desenvolvimento de software, ou qualquer outro projeto. 

Conforme mencionado anteriormente, o PMBOK é descrito em termos de 
processos, os quais podem ser classificados em cinco grupos (iniciação, 
planejamento, execução, controle e encerramento) e em nove áreas de 
conhecimento (gerência de integração de projetos, gerência de escopo de projetos, 
gerência de tempo de projetos, gerência de custo de projetos, gerência de qualidade 
de projetos, gerência de recursos humanos de projetos, gerência de comunicações 
de projetos, gerência de risco de projetos e gerência de aquisições de projetos). 

A Figura 1 estrutura o gerenciamento de projetos e mostra sinteticamente os 
pontos essenciais para o início do gerenciamento de projetos. 
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Figura 1: Fases do gerenciamento de projetos 
 

Fonte: (18) 
 

 Apesar de todo o detalhamento oferecido pelo PMBOK, o PMI faz a ressalva 
de que o conhecimento, as habilidades e os processos de gerenciamento de 
projetos não devem ser aplicados uniformemente em todos os projetos. Ao gerente 
de projeto, em colaboração com a equipe de projeto, cabe a seleção e a 
determinação dos processos adequados e do grau de rigor de cada processo, a 
serem aplicados em um projeto específico. 

 

2.4 GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS 
 
Muitas empresas que apresentam excelência em gerenciamento de projetos 

em áreas específicas de atividade (como, por exemplo, as que produzem softwares) 
não fazem uso da teoria tradicional criada pelo PMI.  Isto ocorre por que o PMBOK, 
por possuir uma abrangência de amplo espectro, às vezes não é o melhor 
instrumento para ser aplicado a situações específicas. Segundo Maylor (27) são 
necessários estudos sistemáticos para suprir a necessidade destas empresas. 

Os referidos estudos sistemáticos devem cobrir as seguintes questões: 
 

 relacionamento entre estratégia organizacional e a estratégia na condução 
dos projetos; 

 medidas para avaliação dos projetos; 
 alteração do enfoque da manufatura para o enfoque de serviços, e 
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 foco na fase de execução e inovação. 
 

Tendo em vista as questões levantadas, em 2002, surgiu a teoria do 
Gerenciamento Ágil de Projetos (Agile Project Management – APM), conhecido 
como Manifesto Ágil. Ele foi elaborado por profissionais da área de desenvolvimento 
de software que queriam melhorar o desempenho de seus projetos. 

Seus autores preconizaram que era preciso um novo enfoque de 
desenvolvimento de software, calcado na “idade”, na “flexibilidade”, nas habilidades 
de comunicação e na capacidade de oferecer novos produtos e serviços de valor ao 
mercado em curtos períodos. 

Foi criada uma rede denominada ealliance (www.ealliance.org), com o intuito de 
discutir alternativas aos processos gerenciais tradicionais, aprimorar e divulgar os 
chamados métodos ágeis de desenvolvimento de software. A ealliance, por sua vez 
publicou o Manifesto para Desenvolvimento Ágil de software (7) cujo conteúdo 
contempla: 

 
 os indivíduos e suas interações acima dos processos e ferramentas; 
 produtos sendo desenvolvidos acima de documentação detalhada 

(excessiva); 
 colaboração de clientes acima da negociação de contratos, e  
 resposta a mudanças acima da execução de um plano.  

 
Um dos principais diferenciais do Agile APM em relação às práticas tradicionais 

é a substituição da fase de iniciação do modelo tradicional, proposto pelo Project 
Management Institute (2004), por uma fase denominada “visão”. Essa fase tem por 
objetivo antecipar o resultado final do produto (criação de pré-concepções) ainda 
nas etapas iniciais do projeto, no qual o grau de incertezas é elevado. 

Além disso, a abordagem do gerenciamento ágil de projetos possui um grupo de 
princípios que regem sua aplicação, e que foram definidos no manifesto de 2002. 
Um exemplo é a prioridade pela satisfação do consumidor por meio de entregas 
contínuas, de valor e o mais brevemente possível; 

Outra característica é a mudança de requisitos mesmo em estágios avançados 
do desenvolvimento. Processos ágeis aproveitam as mudanças em benefício da 
vantagem competitiva do cliente; 

 
 Entregar produto funcionando em curto prazo; 
 Desenvolvedores e gestores devem trabalhar diariamente em conjunto; 
 Criar projetos com as pessoas motivadas. Confiar nelas e dar suporte ao 

ambiente para que o trabalho seja feito; 
 O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações em um projeto é 

pela conversa “cara a cara”, produto funcionando é a principal medida de 
progresso; 
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 Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de 
manter um ritmo constante indefinidamente; 

 Atenção contínua à excelência técnica e ao design melhoram a agilidade; 
 Simplicidade. A arte de deixar de fazer trabalhos desnecessários é essencial, 

e 
 Os melhores requisitos, arquiteturas e design surgem de equipes que 

praticam autogestão. 
Em intervalos regulares a equipe deve refletir sobre como se tornar mais eficaz. 

Após a reflexão deve reajustar-se de acordo com as necessidades percebidas. 
Os autores do manifesto, basicamente, afirmaram a importância de valorizar os 

indivíduos e suas interações, o produto funcionando e o trabalho colaborativo, mais 
do que os planos e controles. Com isso, o resultado é a agilidade para responder às 
mudanças. 

Comparando a teoria de gestão ágil de projetos com a gestão clássica de 
projetos são verificadas as seguintes diferenças: autogestão, visão, iteração e 
envolvimento com o cliente. 

De acordo com Araujo (28), em literaturas pesquisadas e citadas, é possível 
perceber que a maioria dos autores permanece discutindo os princípios do 
gerenciamento ágil de projetos e há poucas ênfases em exemplos, métodos e 
indicações de como tirar proveito dele. 

A seguir são apresentados alguns exemplos de metodologia ágil de projetos. 
 
2.4.1 Scrum 
 
Apesar de a palavra não ser um acrônimo, Schwaber (29), explica que Scrum 

não é um processo e nem uma técnica, é um framework com o objetivo de 
transparecer a eficácia, onde se pode empregar diversos processos e técnicas. 

Os autores do Scrum notaram que projetos usando equipes pequenas e 
multidisciplinares (cross-functional) produziam os melhores resultados, e 
associaram estas equipes altamente eficazes à formação Scrum. 

O Scrum foi criado por Ken Schwaber e Jeff Sutherland em 1996 junto com o 
ealliance, mencionado anteriormente. No Scrum, os projetos são divididos em ciclos 
(tipicamente mensais) chamados de sprints e as funcionalidades a serem 
implementadas em um projeto são mantidas em uma lista que é conhecida como 
product backlog. No início de cada sprint, faz-se uma reunião de planejamento 
(sprint planning meeting) na qual o product owner prioriza os itens do product 
backlog e a equipe seleciona as atividades que será capaz de implementar durante 
o sprint que se inicia. As tarefas alocadas em um sprint são transferidas do product 
backlog para o sprint backlog. 

A cada dia de um sprint, a equipe faz uma breve reunião (normalmente de 
manhã), chamada daily scrum. O objetivo é disseminar conhecimento sobre o que 
foi feito no dia anterior, identificar impedimentos e priorizar o trabalho do dia que se 
inicia. 
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Ao final de um sprint, a equipe apresenta as funcionalidades implementadas 
em uma sprint review meeting. Finalmente, faz-se uma sprint retrospective e a 
equipe parte para o planejamento do próximo sprint.  

Scrum é um processo ágil que permite manter o foco na entrega do maior 
valor de negócio, no menor tempo possível. Com isso, são apresentados os 
seguintes pontos: 

 A rápida e contínua inspeção do software em produção (em intervalos de 
duas a quatro semanas); 

 As necessidades do negócio é que determinam as prioridades do 
desenvolvimento de um sistema, e  

 As equipes se auto organizam para definir a melhor maneira de entregar as 
funcionalidades de maior prioridade. 

Em períodos de duas a quatro semanas todos podem ver o real software em 
produção, decidindo se o mesmo deve ser liberado ou continuar a ser aprimorado 
por mais um “Sprint”. 

 

2.4.2 Crystal Methods 
 
Criado por Alistair Cockburn (30) no início dos anos 90, a partir da crença de 

que os principais obstáculos enfrentados no desenvolvimento de produtos recaem 
sobre os problemas de comunicação, os crystal methods dão grande ênfase às 
pessoas, à comunicação, às interações, às habilidades e aos talentos individuais, 
deixando os processos em segundo plano.  

Correspondem a uma família de métodos organizados por cores de acordo com 
o número de pessoas envolvidas e complexidade/criticidade do software a ser 
desenvolvido, conforme mostra a Figura 2. 
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Figura 2: Esquema dos Crystal Methods, tamanho do projeto versus criticidade 
 

Fonte: (30) 
 

Conforme Dias (31), apesar de a estrutura proposta servir como um guia dos 
processos mais adequados a uma determinada situação, a definição final dos 
processos a serem utilizados é responsabilidade da equipe de projetos. Duas regras 
principais sempre são seguidas: ciclos de desenvolvimento incrementais com 
duração de no máximo quatro meses e reuniões de reflexão que estimulam a 
colaboração entre integrantes da equipe de Projetos.  

A Figura 3 mostra as características principais dos projetos que utilizam os 
Crystal Methods. 
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Características Valores sugeridos

Tamanho da Equipe
A família dos Crystal Methods acomoda equipes de qualquer tamanho, 
preferencialmente compostas por pessoas talentosas

Duração das iterações Até 4 meses para projetos grandes e altamente críticos

Duração distribuídas
Os Crystal Methods  foram concebidos para atender ao conceito de equipes 
distribuídas

Aplicações da alta criticidade
Os Crystal Methods  atendem a projetos críticos, incluindo aqueles que 
envolvem risco de vida e de valores monetários  

 
Figura 3: Características principais para utilização dos Crystal Methods 

 
Fonte: (30) 

 

2.4.3 Extreme Programming (XP) 
 
O XP teve origem na década de 90, com Kent Beck e Ward Cunningham. Suas 

principais práticas são: refatoração, programação em par, mudanças rápidas, 
feedback constante do cliente, desenvolvimento iterativo, testes automatizados, 
entre outras. (32) 

Segundo uma pesquisa realizada no 3º relatório sobre o estado do 
desenvolvimento ágil, promovido pela Versionone 2009, o método XP engloba 
79,4% da utilização das abordagens ágeis dentre três mil empresas estudadas em 
todo mundo. (32) 

Essa metodologia é muito utilizada em sistemas com o escopo não definido e 
em sistemas onde a equipe tem a necessidade de trabalhar de forma ágil.  
 
As diretrizes do XP são: 
 

 Jogo do planejamento: no início de cada iteração, clientes, gerentes e 
programadores se encontram para definir, estimar e priorizar os 
requerimentos. A idéia é que se elabore um plano aproximado no início do 
projeto e se faça um refinamento à medida que as necessidades e requisitos 
se tornem mais conhecidos; 

 Programação em pares: dois programadores utilizando os mesmos 
equipamentos escrevem o código; 

 Pequenas versões: as versões devem ser tão pequenas quanto possível e 
trazerem valor para o negócio. Uma versão inicial do software deve ser 
colocada em produção após um pequeno número de iterações, e em 
seguida, outras versões devem ser disponibilizadas tão logo faça sentido; 

 Metáforas: clientes, gerentes e programadores criam metáforas ou conjunto 
de metáforas para modelagem de sistemas; 
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 Projeto Simples: os programadores são estimulados a desenvolver o código 
do software o mais simples possível; 

 Testes: os programadores devem criar os testes de unidade antes ou mesmo 
durante o desenvolvimento do código de sistema; 

 Integração contínua: os programadores devem integrar os novos códigos ao 
software tão rapidamente e com maior frequência possível; 

 Cliente no local: o cliente deve trabalhar com a equipe de projeto a todo o 
momento, respondendo perguntas, realizando testes de aceitação e 
assegurando que o desenvolvimento esteja  a seu contento, e 

 Padrão de codificação: no início do projeto deve ser criado um padrão de 
codificação, simples e aceito por toda equipe, que deverá ser seguido de 
forma a não permitir a identificação de quem desenvolveu determinada parte 
do código. 

Especialistas concordam que o XP não é decorrência da aplicação destas 
práticas isoladamente, mas sim do resultado de sua combinação. Também 
ressaltam que cinco princípios são a base do XP: comunicação, simplicidade, 
feedback, coragem e qualidade de trabalho. (32) 

 

2.5 REQUERIMENTOS DE SOFTWARE 
 
Gerenciar projetos de software é uma tarefa mais difícil do que gerenciar 

projetos em qualquer outra indústria: projetos de software fracassam em números 
proporcionalmente muito superiores. De acordo com Stepanek (33), em seu livro 
Software Project Secrets: Why Software Projects Fail, 94% dos projetos de 
engenharia são completados com sucesso. Um projeto completado com sucesso 
significa que atingiu satisfatoriamente seus objetivos, dentro do tempo e do 
orçamento planejado, sofrendo variações mínimas. Outras áreas da indústria, que 
não a de software, mostram resultados semelhantes, ficando os projetos falhos 
reduzidos a um pequeno percentual. 

Porém na indústria do software o cenário é bem diferente. O relatório (11), do 
Standish Group (Líder mundial em avaliação de performance de projetos de IT), 
mostra que apenas 28% dos projetos de software foram concluídos com sucesso.  

Para Stepanek (33) a produção de software é diferente da produção de 
outras indústrias e para isso apresenta doze motivos conforme a seguir: 

 Complexidade: Projetos de software são normalmente mais complexos de 
que projetos em outras áreas da indústria; 

 Software é abstrato: Um software não pode ser tocado ou manipulado ou 
observado da mesma forma que outro produto qualquer; 

 Requisitos incompletos: Levantar requisitos para construir um software é uma 
tarefa difícil; 

 Tecnologia muda rapidamente: Em nenhuma outra indústria ocorre uma 
evolução tão rápida quanto na indústria do software e da Tecnologia da 
Informação em geral; 
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 Melhores práticas não estão maduras: Muito se tem feito no sentido de 
melhorar os processos e práticas de software, mas assim como o próprio 
software, estas práticas são relativamente novas e ainda imaturas; 

 Tecnologia é um campo muito vasto:  As tecnologias envolvidas em todo o 
ciclo de vida do software são muitas e muito vastas, além do que uma única 
pessoa possa dominar; 

 A experiência em tecnologia é incompleta. A experiência que um profissional 
adquire no desenvolvimento de software se torna defasada rapidamente. A 
maioria do conhecimento é adquirida no trabalho; 

 Desenvolver software vai além do simples ato de desenvolver: requer 
pesquisa, é um processo de aprendizado; 

 Trabalho repetitivo é automatizado: A produção de software de uma maneira 
geral é um processo mais automatizado do que em outras indústrias; 

 Construção de software significa design. Software não é construído, mas sim 
desenhado; 

 Mudanças são consideradas fáceis. Software pode ser modificado 
rapidamente, e 

 Mudanças são inevitáveis. Nenhum software é perfeitamente planejado no 
início, sempre haverá mudanças necessárias.  
Os doze itens listados acima não têm intenção de mostrar os principais 

motivos que levam ao fracasso dos projetos de software, mas sim mostrar as 
diferenças entre produzir software e a produção de outros produtos ou serviços.  

Em 1988 foi feito um estudo por Curtis, Kramer e Iscoe (34) com dez 
organizações e o principal problema em desenvolvimento de software foi a falta de 
conhecimento do projeto por todos os envolvidos e volatilidade dos requerimentos, 
ainda assim erros na confecção dos requerimentos são 100 vezes mais caros do 
que os erros de implantação. Isso ocorre pois um requerimento escrito de forma 
errada faz com que o desenvolvimento seja equivocado e a falha será percebida 
apenas no momento da homologação e/ou implantação, ocasionando assim um 
custo do momento da confecção do requerimento de forma errônea, passando por 
um novo desenvolvimento até uma nova homologação e implantação. 

Ainda assim em 2003 TSG – The Standish Group mostrou que o principal fator 
de problemas de software era relacionado ao issue de requerimentos, atrelado à 
falta de controle e ligação entre eles. (35) 

 

2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 
 

 Neste capitulo apresentou-se conceitos referentes à engenharia de software, 
gerenciamento de projetos, gerenciamento ágil de projetos e particularidades do 
gerenciamento de projetos de software. 
 Em primeiro lugar, mostrou-se a importância que a tecnologia de informação 
e software traz ao mercado de trabalho, otimizando processos e melhorando o 
desenvolvimento de novos produtos/serviços. Além da participação monetária que o 
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mercado de TI vem exercendo ao longo dos anos, chegando a cifras bilionárias no 
ano de 2010. 

Em segundo lugar, a história e os desafios do gerenciamento de projetos vêm 
acompanhados dos principais conceitos segundo o PMI (Project Management 
Institute), organização sem fins lucrativos que visa promover e ampliar o 
conhecimento existente sobre gerenciamento de projetos. Para tal, é apresentado o 
guia de melhores práticas, chamado de PMBOK (Project Managemenet Body of 
Knowledge). 

Outro ponto mencionado é a nova metodologia de gerenciamento de projetos 
para software, o chamada Gerenciamento Ágil de Projetos, cujo propósito é o de 
flexibilizar as entregas dos projetos de software em curto espaço de tempo. Existem 
inúmeras metodologias, dentre as quais é possível destacar Scrum, Crystal Methods 
e Extreme Programming.       
 É importante lembrar que a metodologia desenvolvida nesta dissertação 
segue os princípios do gerenciamento tradicional de projetos. 

Por último são apresentadas as particularidades do gerenciamento de 
projetos de software, nas fases da concepção, requerimentos, desenvolvimento e 
implantação.  
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3. METODOLOGIA DESENVOLVIDA 
 

O uso de uma metodologia como base para a construção de software em um 
projeto permite definir planos em conformidade com os padrões de qualidade e 
procedimentos da organização. (36) 

A Figura 4 mostra os passos para a construção de um software e se refere ao 
modelo clássico de gerenciamento de projetos. A metodologia desenvolvida nesta 
dissertação está associada aos três primeiros passos (concepção do software, 
requerimento e análise), os quais estão destacados em vermelho e compõe o 
escopo desta metodologia, em que pese ter sido visto nos capítulos anteriores que 
estes são os principais desafios enfrentados no gerenciamento de projetos de 
software.  

Concepção do 
Sofware

Requerimentos

Análise

Design

Construção

Teste

Implantação

Business Cases
Charter do projeto
Proposta do mercado

Requerimento do projeto
Cronograma do projeto

Especificação funcional – Caso de uso
Desenho de arquitetura sistêmica

Especificação de sistema – linguagem sitêmica
Especificação de arquitetura sistêmica

Codificação do sistema
Teste integrado de TI

Plano de homologação de sistema
Teste de usuário

Piloto de implantação
Implantação para todo o processo

 

 
Figura 4: Fases de projeto para construção de software 

 
Fonte: (37) 

 
3.1. PROPOSTA MACRO DE METODOLOGIA DE GESTÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES 

 
Objetivando apresentar de uma forma simples a diferença entre este trabalho 

e as práticas mais comuns aplicadas atualmente, a Figura 5 compara, por meio de 
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diagramas de fluxo, a metodologia tradicional de gerenciamento de projeto de 
software com a apresentada nesta dissertação. 

Metodologia Tradicional Metodologia Proposta

Requerimentos Iniciais
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Figura 5: Comparativo entre metodologia tradicional de projetos de software e a 

metodologia apresentada nesta dissertação 
 

Fonte: (o autor) 
 

Como pode ser visto na Figura 5, a diferença da metodologia tradicional para 
a metodologia desenvolvida nesta dissertação é a inclusão da etapa, denominada 
de Processo. 

Esta etapa será o grande diferencial no momento de elucidar os 
requerimentos, haja vista que o resultado desta fase irá minimizar as possíveis 
dúvidas que possam existir no momento da construção do software. 
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A etapa de Processo apresenta algumas sub etapas que serão exploradas no 
decorrer do texto. Para uma melhor compreensão segue o detalhamento da 
metodologia na visão do gerenciamento de projeto. 

A Figura 6 mostra a etapa denominada de processo com suas sub etapas, as 
quais serão detalhadas no decorrer deste trabalho. 
 

1 Definição de escopo
2 Processo

2.1 Reunião inicial com o cliente (usuário do software)
2.2 Plano de Mapeamento
2.3 Mapeamento de Processo
2.4 Revisão do Mapa de Processo
2.5 Requerimentos de Software
2.6 Especificação Funcional - Casos de Uso

3 Desenvolvimento de Software
4 Homologação - Testes
5 Implantação do Sofware
6 Pós Implantação

M
et

od
ol

og
ia

M
et

od
ol

og
ia

 

 
Figura 6: Sequência de passos para a utilização da metodologia apresentada nesta 

dissertação 
 

Fonte: (o autor) 
 

3.2. CONCEITOS TÉCNICOS NA METODOLOGIA 
 

Devido à especificidade dos termos aqui empregados e visando equalizar o 
entendimento, faz-se necessário definir alguns conceitos antes de iniciar o 
detalhamento dos itens destacados na Figura 6. 

 

3.2.1. Processo 
 

Diferente da etapa Processo da metodologia, mencionado na Figura 6, é o 
conjunto de atividades realizadas na geração de resultados para o cliente, desde o 
início até a entrega do produto. De acordo com outro conceito mais moderno, que é 
multidisciplinar, é a sincronia entre insumos, atividades, infraestrutura e referências 
necessárias para adicionar valor para o ser humano. 
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3.2.2. Mapa de Processos 
 

São representações gráficas, que demonstram o fluxo operacional e a inter-
relação entre diferentes processos da empresa. Auxiliam na visualização dos pontos 
fortes, pontos fracos, pontos que precisam ser melhorados tais como: complexidade 
na operação, altos custos, limitações, falhas de integração, atividades redundantes, 
tarefas de baixo valor agregado, retrabalhos, excesso de documentação e 
aprovações, etc. É aplicado também como uma excelente forma de melhorar o 
entendimento sobre os processos e aumentar o desempenho do negócio. O mapa 
de processos é feito em reuniões específicas com o cliente (interno ou externo). A 
elaboração do mapa de processos é um tema comumente encontrado em 
literaturas, razão pela qual não faz parte do escopo desta dissertação.  

A mais básica representação gráfica de um mapa de processos é efetuada 
através de fluxogramas, conforme modelo na Figura 7. 

Para uma melhor visualização e para padronizar os processos desenhados, 
os mapas serão construídos utilizando uma simbologia padrão na qual o fluxo do 
processo é desenhado de forma cronológica e os usuários, sistemas ou áreas 
envolvidos neste processo agrupados em raias. Cada raia obrigatoriamente 
apresenta as atividades sob responsabilidade deste usuário, sistema ou área, 
também chamados de atores. 

A Figura 7 apresenta um exemplo de fluxograma com raias, atores (usuário, 
sistema ou áreas) e sequência cronológica conforme mencionado anteriormente.  

 

 

Figura 7: Representação gráfica de um exemplo de mapa de processo 
 

Fonte: (o autor) 
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3.2.3. Nível de detalhamento de processos 
 

Para o adequado entendimento do processo como um todo, existe uma 
padronização no nível de detalhamento do mapa de processos. Os níveis são 
classificados de 1 a 4 conforme sua complexidade, a saber: 
 

Nível 1 - Nível dos processos. Apresenta uma visão estratégica do mapa. É o 
nível mais macro, reconhecido por estender suas fronteiras aos clientes e seus 
fornecedores. 

Nível 2 - Nível de sub processos. Apresenta uma visão gerencial do mapa. 
Reconhecido por detalhar cada processo em sub processos desempenhados por 
áreas ou sistemas. 

Nível 3 – Nível de atividades. Apresenta uma visão operacional do mapa. É o 
nível de detalhamento dos sub processos em atividades desempenhadas por 
funções ou postos de trabalho específicos. 

Nível 4 – Nível de tarefas. Também apresenta uma visão operacional, porém 
indo mais a fundo do que o nível anterior. É o nível de detalhamento das atividades 
em tarefas desempenhadas por uma função ou cargo específico.  

 
A representação gráfica da Figura 8 demonstra os níveis de detalhamento 

dos processos. 

 

Figura 8: Níveis de detalhamento de processo 
 

Fonte: (38) 
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3.2.4. Nível de automação de processos 
 

Outro conceito importante é o nível de automação de cada atividade/tarefa no 
mapa do processo. Devido ao fato dos níveis de automação serem representados 
por cores, conforme a Tabela 1 mostrada a seguir, a visualização das atividades 
que requerem um maior foco, no sentido de serem automatizadas, é facilmente 
identificada. Desta forma, ao término de um projeto de automação é possível 
demonstrar os ganhos comparando o mapa anterior com o atual, associado ainda 
ao percentual de automação do processo. A nomenclatura utilizada é NA (nível de 
automação). 

 
Tabela 1: Nível de automação de um processo 

 

CLASSIFICAÇÃO QUANDO UTILIZAR

Verde (NA) TOTAL As atividades do processo são realizadas sem intervenção 
humana.

Amarelo (NA) Máximo

As atividades do processo estão automatizadas o máximo 
possível, sendo que o processo requer um elemento da 
intervenção humana para cumprir obrigatoriedade legal 
(interna ou externa), por exemplo: Assinatura de Contratos 
com Garantia Real – Financiamento de Veículos.

Laranja (NA) Parcial As atividades do processo estão em parte automatizadas 
e em parte realizadas com intervenção humana

Vermelho Não (NA)
As atividades do processo são substancialmente realizadas 
manualmente.

 
 

Fonte: (38) 
 
Para ajudar a definir o nível de automação dos processos foi elaborado um 

roteiro composto por perguntas e respostas demonstrado na Tabela 2. 
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Tabela 2: Roteiro de nível de automação para utilização em mapeamento de 
processo 

-NãoNão (NA)SimA atividade do processo é realizada 
manualmente?

4

Então faça a 
pergunta Nº 4Não(NA) ParcialSimA atividade do processo é parte automatizada 

e parte realizada com intervenção humana?3

Então faça a 
pergunta Nº 3Não(NA) MáximoSim

A atividade do processo é automatizada o 
máximo possível, o elemento que requer 
intervenção humana é apenas para atender 
requisitos legais (internos ou externos)?

2

A atividade do 

processo requer 
um elemento de 
intervenção 
humana

Então faça a 
pergunta Nº 2

Não(NA) TOTALSimA atividade do processo é realizada sem 
intrvervenção humana?

1

A atividade do 
processo não 
requer um 
elemento de 
intervenção 
humana

Próximo PassoRespostaClassificaçãoRespostaAnálise do ProcessoQuestão

Fonte: (38) 
 
Diante de todos os conceitos apresentados anteriormente é possível iniciar a 

descrição das etapas da metodologia de extração de requerimentos de software. 
 

3.3. METODOLOGIA 
 

 Neste momento são detalhadas todas as etapas apresentadas na Figura 6. 
 

3.3.1. Reunião inicial com o usuário do software 
 

Obtida a autorização para a construção do novo software e uma vez definida 
a equipe que trabalhará no projeto, é realizada uma reunião inicial com o usuário do 
software para entender o processo no qual este estará inserido.  

Este entendimento faz-se necessário para que se possa realizar o plano de 
trabalho do mapeamento de processos que será abordado na sequência.  

Sob a liderança do gerente do projeto, o futuro usuário do software é 
solicitado a descrever de forma macro as atividades realizadas em seu dia a dia. 

Cabe neste momento à equipe de projetos a estruturação dos macro 
processos citados pelo usuário. Uma vez de posse dos macro processos, ou ciente 
de como o processo no qual o software estará inserido funciona, é possível ir ao 
próximo passo da metodologia.    
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3.3.2.  Plano de mapeamento do processo 
 

Após a reunião inicial, é possível elaborar o plano de mapeamento de 
processo, o qual em síntese é a agenda de trabalho para desenho dos processos 
nos níveis de detalhamento e automação. A base desta agenda é os macro 
processos, produto da reunião inicial descrita no item anterior. 

A seguir serão exploradas as variáveis que compõe um plano eficiente e que 
irão nortear o sucesso do mapeamento de processo (item 3.3.3). Para exemplificar 
de forma didática, este plano deve ser composto pelas seguintes informações: 

 
 Macro Processos (listados durante a reunião inicial, item 3.3.1): é o 

tema central da reunião de mapeamento; 
 Analista responsável pelo mapeamento do processo: é a pessoa que 

conduzirá os trabalhos de identificação das atividades/tarefas que 
compõem o processo; 

 Usuário do software: é o especialista da atividade/tarefa, habitualmente 
conhecido como usuário final, e que possui notório conhecimento 
sobre o processo. A sua participação é fundamental, visto que dentre 
os participantes é o que possui a maior experiência sobre o tema 
abordado; 

 Analista de sistemas: responsável pelo desenvolvimento do software, e 
que possui a responsabilidade de entender o processo e estruturá-lo 
de forma lógica para correta programação sistêmica. A presença deste 
analista na reunião apresentará ganhos de produtividade no momento 
da construção do software devido à redução significante dos índices 
de retrabalho, e  

 Organização (data, hora e local) da reunião. Apesar de autoexplicativo 
é de suma importância que esta reunião transcorra de forma 
organizada e planejada determinando para tal um local adequado, livre 
de interrupções para os participantes, com material apropriado e 
horário de início e fim previamente estipulado.    

 
Para criar o Plano de Mapeamento de Processo, o gerente de projeto deve 

guiar-se pelo modelo apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3: Modelo de planejamento do mapeamento de processo 

Analista de 
Sistemas Horas Data Local

Organização

Horário Data Sala B
Nomes dos analistas que irão 

conduzir a reunião de 
mapeamento

Processo A

Usuário do 
software

Nomes dos 
especialistas das 
atividades/tarefas 

que o software 
estará inserido

Analista de Sistema 

Macro
Processo

Analista de 
Processo/Projetos

 

Fonte: (o autor) 

Com o plano de mapeamento finalizado, o time de projeto tem condições de 
seguir para o próximo passo da metodologia, denominado mapeamento de 
processo. 
 

3.3.3.  Mapeamento de processo 
 

Mapear o processo é muito mais do que um simples retrato da lógica de 
entradas e saídas entre pessoas, cargos, departamentos, gerências ou áreas. É um 
exercício de reflexão e debates cujo objetivo é retratar fielmente, através de 
fluxogramas, como ocorrem os fluxos internos. Mostra também quais são os pontos 
fracos, onde estão as incongruências pontuais, como ocorrem os fluxos de 
informações (em meio eletrônico e físico), quais são as responsabilidades de cada 
etapa e, principalmente, quais são as entregas efetivas que constituem os produtos 
dos clientes internos das organizações. 

Com o plano de mapeamento de processo desenvolvido, o time de projeto 
parte para a principal etapa desta metodologia: o mapeamento de processo. Os 
mapas demonstrarão, dentre outras informações, os níveis de automação. A equipe 
do projeto concentrará maior esforço nas atividades ou tarefas que são executadas 
de forma manual ou que possuem pouco nível de automação. Será demonstrado 
mais à frente, que após o mapa desenhado, de forma simples e prática, estas 
atividades são identificadas rapidamente. Outro fator também importante é o nível 
de detalhamento, o qual será determinado muito em função do nível de automação. 
Quanto menor for o nível de automação de determinada atividade, maior será o 
detalhamento no mapa de processos. 

Com os mapas finalizados, é possível extrair os requerimentos para a 
construção do novo software. Cada atividade do processo será enumerada de forma 
que seja criada uma sequência lógica para todo processo. Este número identificará 
a atividade quando da realização dos requerimentos e dos casos de uso,  servindo 
como forma de controle para as alterações futuras. 
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Vale ressaltar que esta etapa é o cerne deste trabalho, tendo no mapeamento 
de processos o êxito para a confecção dos requerimentos, minimizando o tempo de 
desenvolvimento, reduzindo o número de alterações no escopo, evitando 
retrabalhos, garantindo benefícios para o projeto como um todo e transformando 
este mapeamento de processos em um diferencial significativo para o projeto.  

Nos parágrafos anteriores foram mencionados os níveis de detalhamento e 
automação. A seguir, de forma didática, serão apresentados estes níveis para uma 
melhor compreensão. Para todos os níveis será utilizado, como exemplo, o 
processo de decisão de crédito para clientes existente em uma instituição financeira. 

A Figura 9, a seguir, apresenta o mapa de processo para a solicitação de 
crédito ao consumidor por um gerente de relacionamento. O nível de detalhamento 
é o 1, ou seja, nível gerencial (processo) conforme apresentado na Figura 8.  
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Nível 1 de detalhamento do processo: 

Gerente de relacionamento

Sistema de crédito

Preencher 
proposta de 

crédito

Enviar 
proposta para 

análise de 
crédito

Enviar status de 
aprovação/rejeição 

Proposta 
aprovada

?

Informar 
cliente sobre a 

proposta de 
crédito

Oferecer 
crédito ao 

cliente

1 2 3

4 5

6

Não

Sim

2

 

 
Figura 9: Mapa de processo em nível 1 de detalhamento 

 
Fonte: (o autor) 

 
A seguir é apresentada a Figura 10, com o nível de detalhamento 2 do 

processo “Enviar proposta para análise de crédito”.    
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Nível 2 de detalhamento do processo (Sub processo nº 3): 

 

 
Figura 10: Mapa de processo em nível 2 de detalhamento 

 
Fonte: (o autor) 

 
Os sub processos desenhados no nível,1 anteriores a etapa “envio da 

proposta a análise de crédito” não estão contemplados neste mapa. 
Na Figura 11 é apresentado o mapa de processo nível 3 do sub processo 

“Avaliar a proposta manualmente” circundada de vermelho na Figura 10. 
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Nível 3 de detalhamento do processo (Atividade nº 3.10): 

 

 
Figura 11: Mapa de processo nível 3 de detalhamento 

 
Fonte: (o autor) 

 
E, por último, é apresentada a Figura 12, com o mapa de processo da 

atividade “Aprovar a proposta no sistema de crédito”, nível 4 de detalhamento.
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Nível 4 de detalhamento do processo (Tarefa nº 3.10.3): 

 

Figura 12: Mapa de processo nível 4 de detalhamento e automação 
 

Fonte: (o autor) 
 

Nota-se através das representações gráficas expostas anteriormente que 
determinada atividade presente, por exemplo, no nível 1, será mais detalhada no 
nível seguinte e assim por diante. 

Os níveis de automação são facilmente identificados em quaisquer dos 
níveis, e desta forma, é possível identificar as atividades ou tarefas que merecem 
mais atenção. 

É possível constatar também que as numerações presentes nas atividades 
seguem um padrão sequencial (0.0.0.0), no qual o primeiro grupo representará o 
processo, seguido pelo sub processo, atividade e tarefa. 

Após a conclusão desta fase, a equipe do projeto terá o detalhe suficiente do 
processo até o nível necessário e poderá realizar a revisão do mapeamento 
realizado. 
 

3.3.4.  Revisão do mapa de processo 
 
Quando é realizado o mapeamento do processo, por uma questão de 

otimização do tempo de todos os envolvidos, o mapa pode ser construído com o 
apoio de post-it e outros materiais necessários. 

Após a conclusão do mapeamento, com tempo adequado, os analistas de 
processo convertem este manuscrito para uma apresentação formal em um 
software apropriado e realizam a postagem, que pode ter os mais variados 
tamanhos, dependendo da complexidade e nível de detalhamento do processo. 

Devido a esta manipulação, faz-se necessária uma revisão minuciosa por 
todos os envolvidos no processo mapeado, para garantir que o trabalho não tenha 
sido comprometido na conversão, assim como que o entendimento esteja uniforme. 

Eventualmente podem ser necessárias algumas alterações no mapa, que 
uma vez ajustado, pode ser disponibilizado em sua versão definitiva para a equipe 
que trabalhará com os requerimentos do projeto. 



47 
 

 
 

A garantia de um mapeamento bem realizado trará ganhos significativos no 
momento da definição dos requerimentos e do desenvolvimento. Por este motivo 
esta etapa, apesar de curta, é de extrema importância. 
 

3.3.5. Requerimento de software 
 

Um conjunto de requerimentos pode ser definido como condições ou 
premissas necessárias para que o software atenda as expectativas do usuário. As 
condições, premissas ou até mesmo restrições podem ser de cunho organizacional, 
operacional, estrutural ou outro determinado pela organização. 

Para esclarecer bem este conceito, será demonstrado a seguir um exemplo 
de requerimento baseado nos mapas de processos apresentados anteriormente. A 
partir do exemplo foi possível a realização do documento de requerimentos. 
Cumpre, novamente, ressaltar que a qualidade do requerimento será reflexo direto 
do mapeamento desenvolvido. 

Na Figura 13 é demonstrado o exemplo de requerimento de um caso 
hipotético de avaliação de proposta de crédito manual em uma instituição financeira. 
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3.10 Avaliar proposta de crédito manualmente 

Requerimento Detalhado 

Desenvolver funcionalidade para que o analista de crédito possa avaliar uma 
proposta. Para isso o sistema deverá receber uma solicitação de análise manual de 
proposta. 

A proposta de crédito deverá conter as seguintes informações referentes ao cliente: 
(Nome, RG, CPF, endereço, conta corrente, telefone, limite de cheque especial, 
contratos do cliente vigente na instituição financeira e se o cliente consta nos 
órgãos de proteção ao crédito). 

O sistema deverá dar opção ao analista de crédito para solicitar parecer do 
supervisor, bem como a opção de aprovar, reprovar ou solicitar mais informações 
sobre o cliente. 

O sistema deverá disponibilizar um campo para que o analista de crédito possa 
incluir parecer técnico na proposta. 

 
Figura 13: Exemplo de requerimento de software 

 
Fonte: (o autor) 

 
Conforme pode-se constatar no exemplo demonstrado anteriormente, foi 

possível desenvolver o documento citado apenas a partir do mapeamento, cujo nível 
de detalhamento, foi apropriado para o processo exemplificado. Ou seja, o 
requerimento é a forma dissertativa dos mapas de processo. 

  
3.3.6. Especificação funcional – Casos de uso 

 
A especificação funcional através dos casos de uso pode ser considerada 

como a certidão de nascimento para o software. É neste documento que todas as 
funcionalidades e o comportamento esperado por elas serão descritas. 

É importante observar que o caso de uso não descreve como o software 
deverá ser construído, mas sim, como ele deverá se comportar quando estiver 
pronto. 
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Um software, frequentemente, é um produto complexo, e seu detalhamento 
envolve a identificação e documentação de vários casos de uso, cada um deles 
descrevendo uma parte daquilo que o software, ou uma de suas partes, deverá 
realizar. 

O caso de uso é um documento e leva em consideração as entradas e saídas 
de um processo específico. O formato do caso de uso na metodologia é composto 
por diversos pontos que contemplam muitos detalhes relacionados ao software. 
Apenas para conhecimento, são listados a seguir os principais itens que 
compreendem um documento de especificação funcional: 

Escopo, premissas, pré-condições, pós-condições, ator primário, ator 
secundário, fluxo principal de eventos, fluxos alternativos, exceções, inclusões, 
extensão e especificação das regras de validação. 

Para cada um dos itens mencionados anteriormente, uma explicação 
minuciosa é colocada para que o analista possa construir a arquitetura e estruturar a 
melhor forma de desenvolvimento do software. 
 A complexidade para a confecção do caso de uso torna-se reduzida quando é 
utilizado o mapa de processo como base, ou seja, as informações para a realização 
dos requerimentos descritas anteriormente, são oriundas do mapeamento de 
processo. 

Conforme mencionado no item 1 (Introdução), é durante esta etapa que os 
projetos de software sofrem as maiores falhas, pois nem sempre aquilo que está 
descrito no documento é o que o usuário necessita. 

 
3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
Neste capítulo foi apresentada, em detalhe, a metodologia desenvolvida nesta 

dissertação.  
 A principal diferença desta para a metodologia tradicional é a inclusão da 
etapa Processo, durante a qual o desenvolvedor de software e o usuário estarão 
cientes de como o software irá desempenhar a função.  
 A etapa Processo usa do mapa (fluxograma) do processo como principal 
aliado para elucidar os requerimentos. Assim sendo, é de extrema importância que 
todos os envolvidos no projeto tenham ciência dos conceitos de fluxograma, nível de 
detalhamento e nível de automação de processo. 
 O produto final da metodologia é a documentação do software também 
chamada de Especificação Funcional. 
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4. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 
 

Este capítulo apresenta um exemplo de aplicação prática da metodologia 
desenvolvida neste trabalho, e os benefícios obtidos.  A metodologia foi aplicada no 
desenvolvimento de um software de cobrança de clientes inadimplentes, para o 
produto crédito consignado de uma instituição financeira. 

O projeto que será demonstrado a seguir obteve aprovação da diretoria 
executiva da instituição financeira, através da análise prévia do business case, na 
fase denominada concepção do software, conforme visto na Figura 4. 

O nome escolhido para o projeto foi “Sistema de Cobrança” e para sua 
construção foi designada uma equipe composta por um gerente de projetos, três 
analistas de projetos, além do acompanhamento de um gerente de desenvolvimento 
de software e de dois especialistas em cobrança de clientes inadimplentes 
(usuários). 

 

4.1 REUNIÃO INICIAL COM O USUÁRIO DO SOFTWARE 
 

Inicialmente, sob a liderança do gerente de projetos, foi realizada uma 
reunião com todos os participantes e stakeholders do projeto para a realização das 
apresentações de praxe, bem como, da forma de trabalho, visto que, para este novo 
sistema de cobrança, uma nova metodologia seria utilizada. 

Feitas as apresentações iniciais, foi previamente agendada a primeira reunião 
de trabalho, que teve como objetivo conhecer os macro processos que envolvem a 
cobrança de um cliente inadimplente. 

Ao término desta reunião, os seguintes macro processos foram identificados: 
 Disponibilizar informações de inadimplência; 
 Simular negociação; 
 Cadastrar negociação; 
 Efetivar negociação; 
 Disponibilizar boleto de pagamento para o cliente; 
 Efetuar pagamento pelo cliente, e 
 Processar pagamento. 

Cumpre ressaltar que em sete etapas, foi possível elucidar de forma macro, 
contemplando início, meio e fim, o processo de negociação de um cliente 
inadimplente. 

Depois de finalizadas as definições dos macros processos, foi possível definir 
o plano de mapeamento de processo conforme item 4.2 a seguir. 
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4.2 PLANO DE MAPEAMENTO DO PROCESSO DE COBRANÇA 
 
Definidos os macro processos, o time do projeto desenvolveu a agenda de 

trabalho para a confecção do mapeamento dos processos. A Tabela 4 demonstra o 
exemplo de plano de trabalho do projeto de software de cobrança de clientes 
inadimplentes.   

O plano de trabalho foi criado com base nos macro processos listado no item 
anterior.  
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Tabela 4: Plano de trabalho do projeto de construção de software para 
negociação de clientes inadimplentes 

Horas Data Local

Disponibilizar 
informações de 
inadimplência

Ana Paula 
Joel
Isabel
Jefferson

Cleomir
Rildo

14:00 - 
18:00 1/3/11 Sala Aquarius

Simular negociação Keila 
Joel
Isabel
Jefferson

Cleomir
Rildo

14:00 - 
18:00 2/3/11 Sala Ruby

Cadastrar 
negociação Ana Paula 

Joel
Isabel
Jefferson

Cleomir
Rildo

14:00 - 
18:00 9/3/11 Sala Ruby

Efetivar negociação Ana Paula 
Joel
Isabel
Jefferson

Cleomir
Rildo

14:00 - 
18:00 10/3/11 Sala Ruby

Disponibilizar boleto 
de pagamento para o 
cliente

Keila 
Joel
Isabel
Jefferson

Cleomir
Rildo

14:00 - 
18:00 11/3/11 Sala Ruby

Efetuar pagamento 
pelo cliente Keila 

Joel
Isabel
Jefferson

Cleomir
Rildo

14:00 - 
18:00 14/3/11 Sala Aquarius

Processar 
pagamento Keila 

Joel
Isabel
Jefferson

Cleomir
Rildo

14:00 - 
18:00 15/3/11 Sala Aquarius

Analista de 
Sistemas

Analista de 
Processo/Projetos

Organização
Usuário do 
software

Macro
Processo

 

Fonte: (o autor) 

 

4.3 MAPEAMENTO DO PROCESSO 

 
Após a criação da agenda de trabalho, o time do projeto teve condições de 

iniciar as reuniões para o desenho dos processos. 
Para o melhor entendimento dos detalhes que permeiam os processos de 

cobrança da instituição financeira em questão, bem como do produto atendido por 
este novo sistema, o projeto decidiu mapear os processos até o nível 4. 

A Figura 14 demonstra o nível 1 do processo de cobrança de clientes 
inadimplentes, apresentando seus macro processos. Todos os mapas expostos a 
seguir contemplam o nível de automação considerando o novo sistema de 
cobrança. 
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1. Disponibilizar 
informações de 
inadimplência

2. Simular 
negociação  no 

sistema  de 
cobrança

3. Cadastrar 
negociação no 

sistema  de 
cobrança

4. Efetivar 
negociação

5. Disponibilizar 
boleto para 
pagamento

6. Efetuar 
pagamento

7. Processar 
pagamento

Sistema de cobrança

Negociador de cobrança

Sistema contábil

Cliente

 

 
Figura 14: Mapa de processo nível 1 de detalhamento e automação de software 

para cobrança de clientes inadimplentes 
 

Fonte: (o autor) 
 

Ao término do mapeamento completo dos processos, foram obtidos os fluxos 
de todos os processos nos quais o novo sistema está inserido. 

A seguir será demonstrada apenas uma fração desses mapas, com o intuito 
de apresentar um exemplo de cada nível de detalhamento. O círculo vermelho, 
presente na Figura 14, indica que esta atividade será detalhada no nível 2 do 
próximo mapa e assim consecutivamente. 

Na Figura 15, é apresentado o mapa de processo nível 2 de detalhamento do 
processo “Disponibilizar informações de inadimplência”. 
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Figura 15: Mapa de processo nível 2 de detalhamento e automação de software 
para cobrança de clientes inadimplentes 

 
Fonte: (o autor) 

 
 Como sequência do desenho de processo, na Figura 16 é apresentado o 
mapa do sub processo “Consultar saldo devedor do cliente”. 
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1.1. 

1.3.1. Consultar na base 
de dados o número de 

contrato, saldo devedor, 
taxas de juros do 

contrato do cliente

Sistema de cobrança

Sistema de contábil

Sistema de decisão de crédito

1.4. 

1.3.2. 
Informações 
consistentes

?

1.3.3. Disponibilizar 
informações ao 

sistema de cobrança

1.3.4. Consultar 
informações no 

sistema de decisão 
de crédito

1.3.5. Consultar na base 
de dados o número de 

contrato, saldo devedor, 
taxas de juros do 

contrato do cliente

A

A

 

Figura 16: Mapa de processo nível 3 de detalhamento e automação de software 
para cobrança de clientes inadimplentes 

 
Fonte: (o autor) 

 
 Na Figura 17, o mapa de processo refere-se à atividade “Consultar na base 
de dados o número de contrato, saldo devedor, taxas de juros do contrato do 
cliente.
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1.3.1. 

1.3.1.1 Consultar através 
do CPF/CNPJ as 

informações de saldo 
devedor do cliente.

Sistema de contábil

Base de dados

1.3.2 

1.3.1.2 . Organizar  em 
arquivo as informações de 

saldo devedor, taxas de 
juros , número de contrato e 

tipo de produto.

1.3.1.4 Disponibilizar 
informação através de 

arquivo ao sistema 
contábil. 

1.3.1.3  Verificar a 
existência de informações 

duplicadas.

 

Figura 17: Mapa de processo nível 4 de detalhamento e automação de software 
para cobrança de clientes inadimplentes 

 
Fonte: (o autor) 

 
Vale frisar que durante a realização do mapeamento e dos desenhos de 

processo, o especialista da área de tecnologia da informação esteve presente nas 
reuniões. Essa participação foi de extrema importância para a fase de construção do 
novo sistema, visto que com o conhecimento adquirido do processo, se tornou muito 
mais clara a visualização do software inserido no processo, assim como para a 
correta definição dos níveis de automação. 

 
4.4.  REVISÃO DO MAPA DE PROCESSO DE SOFTWARE DE COBRANÇA 

 
A revisão dos mapas de processo foi realizada pela equipe do projeto, com a 

participação dos usuários de cobrança e seus respectivos coordenadores, 
objetivando uma dupla checagem nos mapas. 

Após as reuniões de revisão, os fluxos foram atualizados devido a ajustes 
encontrados pelos novos integrantes (coordenadores). As informações que foram 
alteradas não representaram grandes alterações, no entanto, foram importantes 
visto que algumas etapas são realizadas quase que automaticamente pelos 
especialistas e poderiam ser suprimidas dos mapas inadvertidamente.  

 

4.5 IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS INICIAIS 
 
Com base nas etapas anteriores e utilizando como referência a numeração 

aferida nas atividades dos fluxos, foram criados os requerimentos para o novo 
sistema de cobrança. 

A seguir será demonstrado um exemplo, na Figura 18, de um dos 
requerimentos do processo 1,  “Disponibilizar informações de inadimplência”. 
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1. Disponibilizar informações de inadimplência 

Requerimento detalhado 

Desenvolver funcionalidade para disponibilizar as informações de inadimplência 
do cliente no sistema de cobrança de crédito consignado. 

O sistema de cobrança deverá apresentar as informações de dados cadastrais e 
operações de crédito em dia e em atraso do cliente, constantes nos sistemas de 
cadastro e contábil respectivamente. 

O sistema de cobrança deverá apresentar cálculos simulados para liquidação de 
operações em atraso dos clientes conforme parâmetros previamente cadastrados. 

As simulações apresentadas no sistema de cobrança deverão ser validadas pelo 
sistema de crédito. 

O negociador deverá ter a opção de editar as informações referentes às 
simulações apresentadas. 

Os limites do negociador deverão respeitar as políticas cadastradas para o 
produto crédito consignado. 

 
Figura 18: Requerimento de software para o processo de disponibilizar informações 

de clientes na tela do operador de cobrança  
 

Fonte: (o autor)  
 

Uma vez realizado o requerimento demonstrado acima, foi possível determinar 
os casos de uso aplicáveis a esta funcionalidade, a saber: 

 Sistema de cadastro – Consultar informações atualizadas do cadastro do 
cliente; 

 Sistema contábil – Consultar informações atualizadas das operações de 
crédito em dia e em atraso do cliente, e 

 Sistema de crédito – Realizar simulação para liquidação de operações em 
atraso dos clientes. 
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4.6 CASO DE USO 
  

Conforme demonstrado no item anterior, a partir do requerimento 
“Disponibilizar informações de inadimplência” foram identificados três casos de uso, 
também chamados e mais comumente reconhecidos por use cases. 

A seguir será demonstrado um dos casos de uso, denominado “consultar 
informações atualizadas das operações de crédito em dia e em atraso do cliente”. 
 
Escopo 
 
Este caso de uso abrange o processo de consultar informações atualizadas das 
operações de crédito em dia e em atraso do cliente. 
 
Precondições 
 
Este caso de uso pode iniciar somente se: 
O sistema de cobrança estiver disponível, e 
O sistema contábil estiver ativo. 
 
Pós condições de sucesso 
 
Após o fim normal deste caso de uso o sistema de negociação deve: 
Ter solicitado dados atualizados do cliente ao sistema contábil e apresentados em 
tela no sistema de cobrança. 
 
Pós condições de falhas 
 
Após o fim anormal deste caso de uso o sistema de negociação ter retornado 
mensagem de erro ao operador. 
O sistema apresenta mensagem de erro (M1) e encerra transação. 
 
Ator primário 
 
Sistema de cobrança. 
 
Ator secundário 
 
Sistema contábil. 
 
Início 
 
Este caso de uso deve começar quando o sistema de cobrança identificar um cliente 
inadimplente para efetuar cobrança e o negociador estiver com o cliente na linha. 
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Fluxo Principal de Eventos 
 
O sistema de cobrança solicita informações do cliente para o sistema contábil; 
O sistema contábil devolve as informações solicitadas para o sistema de cobrança; 
O sistema de cobrança apresenta as informações em tela DV1 para o negociador, e 
O caso de uso é finalizado. 
 
Alternativas 
 
Não se aplica. 
 
Exceção 
 
Não se aplica. 
 
Mensagens: 
 
Caso o sistema contábil esteja indisponível deverá ser apresentada a mensagem 
(M1). 
 
M1 - “Sistema temporariamente indisponível. Aguarde alguns minutos e tente 
novamente”. 
 
Requerimentos não funcionais: 
 
Horário disponível para execução do caso de uso: das 08 às 21 horas (horário de 
Brasília). 
Capacity: 7.200 solicitações ao sistema contábil distribuídas linearmente ao longo 
do horário disponível para execução. 
Controle de acesso: conforme padrões estabelecidos pela segurança de TI 
(tecnologia da informação). 
Performance: 1 segundo. 
 
Regras de Negócio 
 
R1. O sistema de cobrança deve respeitar os parâmetros de alçada previamente 
cadastrados para o produto crédito consignado; 
R2. O sistema de cobrança deve apresentar as informações de operações de 
crédito em atraso, antes das operações em dia, e 
R3. O sistema de cobrança deve apresentar as informações de operações de 
crédito em dia e em atraso do cliente ordenadas da mais antiga para a mais recente. 
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Especificação da navegação de tela  
 
DV1 – Informações consolidadas do cliente. A Figura 19 mostra um exemplo de 
desenho de tela que foi realizado para o projeto de software. Esta tela é de 
navegação pelo operador de call center de cobrança e contem todas as informações 
de inadimplência do cliente. 
 

 
 

Figura 19: Exemplo de tela com as informações do cliente inadimplente  
 

Fonte: (o autor)  
 
DV5 – Layout chamada do sistema contábil. Na Tabela 5, é apresentado um 
exemplo da forma que cada campo contido na tela (Figura 19) deve ser criado. Em 
outras palavras, para que o campo da tela seja válido será preciso seguir as regras 
contidas na Tabela 5. 
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Tabela 5: Informações a serem adquiridas no sistema contábil  
 

Campo Tipo Tamanho Valores 
válidos 

Obrigatório Regra de validação 

Contrato Integer 11 
00000000000 
a 
99999999999 

S 
Contrato deve ser um 
contrato válido do 
produto 

Data de 
negociação Date 10 dd/mm/aaaa S 

Data deve ser uma 
data válida. 

Data do vencimento 
negociado. 

Taxa mora Decimal 3,3 000, 000 a 
999, 999 

N 
O valor da Mora deve 
ser um valor válido 

 
 Fonte: (o autor)  

 

4.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 
 
No capítulo é apresentado um exemplo de projeto de software com a 

utilização da metodologia. Com a fase de processos (desenho dos processos) ficou 
clara a real necessidade do usuário e a melhor forma de elucidar os requerimentos, 
e consequentes casos de uso. 

É nítido que a metodologia trabalha no nível de desenho de telas, onde neste 
momento o usuário pode opinar e até mesmo desenhar a tela conforme a sua real 
necessidade. 

 Por fim toda, a documentação é entregue ao desenvolvedor e o software deverá 
ser construído exatamente conforme especificado no documento, feito em conjunto 
com o time do projeto.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O trabalho apresentado nesta dissertação teve como objetivo principal 
apresentar uma metodologia de desenvolvimento sistêmico que garanta adequada 
compreensão por parte de um desenvolvedor de software em relação a todos os 
requisitos exigidos pelo usuário.  

A partir dos desafios do gerenciamento de projetos e a necessidade de uma 
vantagem competitiva no mercado, buscou-se quantificar o real ganho que a 
metodologia traz no dia a dia de um projeto de software. 

Um dos grandes diferenciais é a necessidade de se conhecer o processo antes 
mesmo de se pensar no software. A participação desde o início da atividade de um 
programador (desenvolvedor de software) e do cliente, são algumas das mudanças 
no gerenciamento de projeto de software que a metodologia traz.  

Ainda assim, o uso da metodologia permite a redução do tempo para a 
realização do projeto, além de uma redução no prazo destinado à execução dos 
testes, tendo em vista uma maior assertividade do software em relação à 
expectativa do cliente. 

A seguir comparam-se dois projetos de software de uma instituição financeira, 
que objetivam efetuar cobrança de clientes inadimplentes. 

Ambos os softwares são utilizados no call center de cobrança de uma instituição 
bancária, e se diferenciam em relação ao crédito que será cobrado. Um software é 
utilizado para crédito consignado e o outro para cartão de crédito. As 
funcionalidades, no entanto, são iguais assim como as demais variáveis (recursos 
de TI, recursos de gestão de projetos, custos e processos).   

O projeto de cartão de crédito, a partir de agora denominado projeto A, adotou a 
metodologia convencional. O outro projeto, de crédito consignado, intitulado projeto 
B, foi desenvolvido com aplicação da metodologia apresentada nesta dissertação. 

O projeto A iniciou em final de 2008 e foi implantado no final de 2010. O tempo 
de projeto foi de 24 meses com a participação de 25 (vinte e cinco) pessoas, entre 
stakeholders e o time de projeto.  

O time do projeto foi composto por um (1) gerente de projetos de cobrança um 
(1) gerente de projetos de TI (tecnologia da informação). Foram envolvidas seis (6) 
diretorias internas da instituição financeira.  

Ainda referente ao projeto A, foram produzidos 63 (sessenta e três) casos de 
uso, sendo 55 (cinquenta e cinco) no início do projeto e os demais (8 casos de uso) 
feitos durante a construção e homologação do software devido ao não 
conhecimento do processo por parte da equipe do projeto. 

Este desconhecimento se deve ao fato de que uma negociação de cartão de 
crédito envolve inúmeros parâmetros contábeis que dependem de outros sistemas, 
além de outras empresas que fazem a interface do estabelecimento de compras e a 
instituição financeira. Ainda assim, existem algumas formas de negociação de 
cartão de crédito em que o cliente continua apto a usar o cartão mesmo tendo uma 
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negociação com a instituição financeira, e outras formas que o cartão se torna 
inutilizável.  

Antes da implantação deste projeto, a negociação com os clientes inadimplentes 
era feita via processo manual, no qual era enviado ao cliente um boleto com suas 
parcelas atrasadas e conforme houvesse o pagamento, manualmente o valor era 
contabilizado. Ainda no processo anterior não se dava ao cliente a oportunidade de 
negociar descontos ou outras formas de pagamento. 

A variação entre o cronograma inicial e o executado foi de duzentos e sessenta 
dias nas fases 2 e 3, cento e noventa e cinco dias para a fase 3 e sessenta e cinco 
dias para a fase 2. Esta variação deveu-se a mudança de escopo durante a fase de 
documentação e homologação, cuja variação no custo foi de aproximadamente 20% 
acima do orçado. 

Para o projeto B, o tempo foi de 12 meses, com início em janeiro de 2011 e 
término em dezembro do mesmo ano.  

Foram desenhados 24 fluxos de processos, resultando em sete (7) 
requerimentos iniciais, e destes surgiram 46 (quarenta e seis) casos de usos, e 
nenhuma solicitação de mudança de escopo e/ou reconstrução do software. 

No kick off do projeto houve a participação de 30 (trinta) pessoas, entre 
stakeholders e time de projeto.  

O time do projeto foi composto por um (1) gerente de projetos de cobrança, um 
(1) gerente de projetos de TI (tecnologia da informação), três (3) profissionais 
(analistas de projetos) para mapeamento e documentação do processo e software. 
Foram envolvidas sete (7) diretorias internas da instituição financeira.  

O processo de negociação para o crédito consignado depende da forma com 
que a área de vendas tenha feito o primeiro contato com a instituição que terá o 
desconto em folha, ou seja, devido ao grau de negócios que uma instituição possa 
ter com o banco é possível que a taxa de juros seja reduzida ou que o processo de 
desconto seja diferenciado e isso reflete diretamente no processo de negociação 
que a diretoria de cobrança deve utilizar. 

Com isso, é possível esclarecer que para ambos os projetos (A e B) o nível de 
complexidade é alto e a necessidade de se entender o processo é primordial para a 
execução de um projeto dentro do cronograma previsto. 

Além disso, a inadimplência está cada vez mais sendo a vilã das instituições 
financeiras, visto que sem conseguir recuperar os clientes ou o crédito em atraso 
não é possível efetuar novos empréstimos aos clientes.  

Quando o primeiro projeto foi desenvolvido, a instituição financeira em questão 
estava em um período econômico de crise, o que também serviu como motivação 
para a criação de uma nova metodologia, visando, em muito, o tempo de 
desenvolvimento e implantação de um projeto de software, além da redução dos 
custos e outros benefícios apresentados nesta dissertação. Essa agilidade, com 
qualidade, era crucial para a rápida reação da instituição frente a um mercado em 
crise, portanto, uma rápida reação era necessária para a permanência frente aos 
seus concorrentes. 
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Conforme detalhado anteriormente, o projeto B teve um tempo de 
desenvolvimento e implantação muito menor que o projeto A. Atualmente cerca de 
60% dos projetos da instituição utilizam a nova metodologia desenvolvida e isto 
proporcionou a agilidade necessária e imprescindível para atuar em um mercado 
cada vez mais competitivo. 

Na Figura 20 é apresentada uma comparação entre o orçamento previsto e o 
realizado no projeto A, em percentuais. Também consta em percentual, na mesma 
figura, a variação entre os referidos valores. A variação é calculada tendo como 
referência o valor planejado, ou seja, se o valor gasto no mês for menor que o valor 
orçado a variação é positiva, caso contrário a variação será negativa.   

 

 
 

Figura 20: Relação entre o valor em percentual orçado e o valor em percentual 
gasto durante o projeto A 

 
Fonte: (o autor) 

 
Durante a execução do projeto, ocorreram diversas variações relacionadas 

aos custos do projeto. 
Para o PMBOK (2008) (18) existe um nível de variação aceitável de 

orçamento para cada fase de projeto conforme demonstrado a seguir: 
Fase Inicial: -25% a +75% 
Fase de Planejamento: -10% a +25% 
Fase Final: -5% a +10% 
Analisando a figura de custos do Projeto A, é nítido que a variação final do 

projeto ficou além dos patamares aceitáveis e, como conseqüência, o prazo para 
execução e implantação muito acima do planejado pela instituição, o que reforçou a 
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necessidade de se rever a forma de execução dos projetos da instituição financeira 
em questão. 

Na Figura 21 é apresentada uma comparação entre o orçamento previsto e o 
realizado no projeto B, em percentuais. Também consta, na mesma figura, a 
variação percentual entre os referidos valores com o mesmo conceito comentado na 
figura anterior. 

  

 
 

Figura 21: Relação entre o valor orçado e o valor gasto durante o projeto B  
 

Fonte: (o autor) 
 

As variações relacionadas aos custos do projeto B também existiram, o que é 
normal para qualquer projeto. No entanto, foram dentro dos padrões aceitáveis, 
demonstrando a efetividade da metodologia desenvolvida. 

Na Figura 22 é apresentada uma comparação entre os dias previstos e 
realizados, por fase de gerenciamento de projeto, para o Projeto A.  
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Figura 22: Diferença de dias entre o planejamento e execução do Projeto A 
 

Fonte: (o autor) 
 
A variação de dias no Projeto A foi significativa. No início do projeto a fase de 

requerimentos esteve dentro do planejado. Porém, no momento de 
construir/desenvolver o software, as mudanças de escopos, e a falta de 
conhecimento da real necessidade fizeram com que esta fase tivesse uma variação 
de cento e quarenta dias. 

Da mesma forma, na Figura 23 é apresentada uma comparação entre os dias 
previstos e realizados, por fase de gerenciamento de projeto, para o Projeto B.  
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Figura 23: Diferença de dias entre o planejamento e execução do Projeto B 
 

Fonte: (o autor) 
 

É nítido na figura 23, que o projeto foi executado de acordo com o 
planejamento do time de projeto, sem nenhuma “surpresa” no caminho. 

Por fim, na figura 24 é apresentada uma comparação entre o executado 
versus o planejado para ambos os projetos. Tomando como exemplo a coluna 
requerimentos do projeto A, o número mostrado é a relação entre os dias gastos e 
os dias planejados para a determinada fase (requerimentos). Ou seja, os números 
apresentados a seguir foram normalizados comparando os dias gastos e os dias 
planejados. Assim é possível realizar uma comparação entre os dois projetos.  
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Figura 24: Comparação entre a quantidade de dias gastos na realização de cada 
fase, versus a quantidade de dias planejados para execução das mesmas fases dos 

projetos A e B 
 

Fonte: (o autor) 
 

Como pode ser observado na Figura 24, é evidente que no projeto A 
ocorreram grandes diferenças entre o que foi executado e o que estava planejado. 
Na fase de implantação, por exemplo, ocorreu uma variação de aproximadamente 
320%. Em contrapartida para o Projeto B (com a utilização da metodologia) os 
números variaram em níveis aceitáveis.  

Este resultado é atribuído pela participação do usuário e do desenvolvedor de 
software na construção dos requerimentos e do trabalho em conjunto com o time do 
projeto (usuário, desenvolvedor e gerente de projeto). 

A Tabela 6 apresenta um resumo das principais diferenças constatadas entre 
os dois projetos. 
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Tabela 6: Diferença de tempo, custo, casos de uso entre o projeto A (utilizando 
metodologia tradicional) e o projeto B (utilizando a metodologia proposta neste 

trabalho) 
 

 Projeto A Projeto B 
Tempo de projeto 24 meses 12 meses 
Tempo fase requerimentos 43 dias 75 dias 
Variação custo do projeto 19% -5% 
Mudanças de escopo 2 0 
Casos de uso 61 46 
Time de projeto 25 pessoas 30 pessoas 

 
Fonte: (o autor) 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 
No capítulo é apresentada a comparação de custo e tempo entre dois 

projetos de software de mesma especificidade, um dos projetos utilizou a 
metodologia descrita nesta dissertação. 

Para o projeto que utilizou a metodologia as variações entre o planejado e o 
realmente executado na perspectiva de tempo e custo foi mínima, ao final do projeto 
a variação foi inferior a 5%. Em contrapartida para o projeto que não utilizou a 
metodologia as variações foram superiores a 15% em custos e tempo. 

Além das variações mencionadas no parágrafo anterior, é importante 
ressaltar que o tempo de desenvolvimento e implantação entre os dois projetos 
foram diferentes, aproximadamente 50% inferior com a utilização da metodologia. 

Por fim é apresentada a tabela com as informações sumarizadas de cada 
projeto, sendo possível constatar as variações mencionadas anteriormente. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
Este trabalho apresenta, por meio de exemplos e comparações, uma 

metodologia para confecção de requerimentos no gerenciamento de projetos de 
software. 

A partir da avaliação da literatura acadêmica sobre gerenciamento de projetos e 
o enfoque ágil, conclui-se que existe oportunidade de criar novas metodologias para 
apoiar as mudanças constantes nos projetos. 

A metodologia proposta inclui uma etapa, chamada de Processo, na fase de 
planejamento de um projeto de software. Um dos grandes seus diferenciais é o foco 
na necessidade de se conhecer o processo antes mesmo de se pensar no software 
e a participação desde o início da atividade, de um programador (desenvolvedor de 
software) e do cliente.  

Como conseqüência da utilização da metodologia em projetos de software, 
observou-se a redução do tempo para a construção/desenvolvimento, testes e 
implantação do software, tendo em vista uma maior assertividade do software em 
relação à expectativa do cliente.  

As afirmações mencionadas acima são comprovadas quando são apresentados 
os números que comparam dois projetos de funcionalidades semelhantes, sendo 
que um utiliza a metodologia proposta e o outro não. Ao final do projeto, sem a 
utilização da metodologia, é constatado uma diferença a mais de 20% do custo e 
aproximadamente 260 dias de execução do projeto. 

Este trabalho representa um primeiro esforço no desenvolvimento de novas 
metodologias para identificação de requisitos de software e aponta para a 
necessidade de estudos futuros.  

Como recomendação aos trabalhos vindouros, sugere-se que outros softwares 
sejam desenvolvidos com a utilização desta metodologia. A dizer, softwares de 
indústrias de bens de consumo entre outras, visto que a metodologia foi 
desenvolvida e utilizada em indústria financeira. 

Estudos adicionais podem ser conduzidos tendo como foco a ferramenta de 
mapeamento de processo para otimização nos desenhos de processos durante a 
utilização da metodologia. 

Um bom incentivo para as pesquisas vindouras são as diversas iniciativas que 
estão surgindo no Brasil, visando o aprimoramento e o crescimento das exportações 
no setor de software. O gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software 
assume, assim, importância cada vez maior no meio profissional e acadêmico e 
pode contribuir de forma significativa para o crescimento do país. 

Um exemplo é a possibilidade de se criar uma metodologia para a melhor gestão 
do pós implantação de projetos de software. Muitas vezes após a implantação do 
projeto o usuário não participa de uma fase do projeto (pós implantação) que poderá 
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influenciar em novos desenvolvimentos e melhorias no desenvolvimento de novos 
softwares.  
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