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Resumo 
 
A documentação de requisitos estabelece uma comunicação entre todos os envolvidos e nivela o 

conhecimento destes sobre o projeto. Nesse sentido, a documentação se revela como um ativo 

específico para transferir e compartilhar conhecimento, trazendo consigo todos os desafios atrelados 

à esta tarefa. Observando o contexto das dificuldades na elaboração da documentação de requisitos 

e na atividade de transferir e compartilhar o conhecimento dos analistas de requisitos, foi elaborado 

um estudo etnográfico organizacional para entender de perto como uma fábrica de software lida com 

essa questão. Este estudo fundamenta-se no problema da documentação que é ineficiente ou 

insuficiente impactando no compartilhamento do conhecimento e no aprendizado dos requisitos para 

os envolvidos. O objetivo é investigar na literatura e na indústria (com um estudo aplicado) quais são 

os desafios que impactam na criação e manutenção da documentação de requisitos, assim como 

identificar as necessidades informacionais do público-alvo da documentação. A metodologia 

utilizada foi um processo etnográfico adaptado, composto das seguintes etapas: observação das 

equipes de requisitos, entrevistas (com analistas de requisitos, líderes de equipes e direção de 

sistemas) e análise de material. Ao final deste processo, os resultados coletados são interpretados e 

organizados numa etapa chamada de triangulação e em seguida agrupados nas categorias: 

compartilhamento de conhecimento, documentação, metodologias ágeis e consulta ao público-alvo. 

Após o levantamento desses desafios, dois surveys foram aplicados aos públicos-alvo da 

documentação para entender suas necessidades informacionais. Nos resultados, além de levantar e 

analisar desafios reais uma fábrica de software brasileira, a pesquisa sugeriu possíveis soluções com 

aplicação de práticas advindas da gestão do conhecimento e das metodologias ágeis e revelou 

também as necessidades informacionais do público-alvo da documentação. As contribuições deste 

trabalho são: a adaptação do processo etnográfico que pode ser utilizado em outras fábricas de 

softwares a fim de identificar desafios e os surveys que podem ser reaplicados periodicamente pela 

fábrica de software estudada para verificar se houve mudança nas necessidades ou por outras 

fábricas que desejam identificar a necessidade informacional do público-alvo da documentação. 

 

Palavras chave: Documentação de requisitos, Gestão do conhecimento, Compartilhamento do 

conhecimento, Etnografia, Metodologia Ágil, Scrum. 
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Abstract 

 

The requirements documentation establishes a communication between all those involved and levels 

their knowledge about the project. In this sense, documentation reveals itself as a specific asset to 

transfer and share knowledge, bringing with it all the challenges linked to this task. Looking at the 

context of the difficulties in preparing the documentation requirements and the activity of transfer and 

share knowledge analysts requirements was drawn up an organizational ethnographic study closer to 

understanding how a software factory deals with this issue. This study is based on the problem of 

documentation that is inefficient or insufficient impacting on knowledge sharing and learning 

requirements for those involved. The objective is to investigate in literature and industry (with an 

applied study) what are the challenges that impact the creation and maintenance of the requirements 

documentation, as well as to identify the informational needs of the target public of the documentation. 

The methodology was adapted ethnographic process consists of the following steps: observation 

teams requirements, interviews (with analysts requirements, team leaders and steering systems) and 

analysis of material. At the end of this process the collected results are interpreted and organized in a 

step called triangulation and then grouped into the categories: knowledge sharing, documentation, 

agile methodologies and consultation to the target audience. After surveying these challenges, two 

surveys were applied to documentation audiences to understand their informational needs. The 

results, as well as collecting and analyzing real challenges a Brazilian software factory, research has 

suggested possible solutions with application resulting practices of knowledge management and agile 

methodologies and also revealed the informational needs of the target audience of the 

documentation. The contributions of this work are: the adaptation of the ethnographic process that 

can be used in other software factories in order to identify challenges and surveys that can be 

reapplied periodically by the software factory studied to see if there was a change in requirements or 

other factories wish to identify the informational need of the target audience for the documentation. 

 

Keywords: Documentation of requirements, Knowledge management, Knowledge sharing, 

Ethnography, Agile Methodology, Scrum. 
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1 Introdução 

 

Este capítulo apresenta as características, motivações e justificativas desta 

pesquisa. Ele está dividido nas seguintes seções: 1.1 Contextualização, onde se 

explica brevemente o contexto de estudo; 1.2 Motivação, onde se explica as 

questões que motivaram esta pesquisa; 1.3 Problema/Questões de pesquisa, onde 

se discute a problemática e as questões envolvidas; 1.4 Objetivo geral, onde se 

explica o objetivo principal deste trabalho; 1.5 Objetivos específicos, onde se 

dividem em partes o que será buscado para atingir o objetivo geral; e, por fim, a 

seção 1.6. Organização do trabalho, onde serão explicadas as partes deste 

trabalho. 

 

1.1 Contextualização 

 

A Engenharia de requisitos, segundo Ambreen (2018), é o processo de 

elicitar, analisar, documentar, validar e gerenciar requisitos. Outro autor, Zave 

(1987) apud Nuseibeh (2000) define a Engenharia de requisitos como um ramo da 

Engenharia de software, concentrado em metas, funções e restrições de um 

sistema, como também na relação entre esses fatores e sua evolução no tempo. 

Assim, a condução desta engenharia é a chave para o sucesso ou fracasso dos 

sistemas que dependem da qualidade dos serviços de informação e da 

conformidade do que foi solicitado pelos clientes. 

O ato de documentar requisitos é de grande importância para a engenharia 

de requisitos e costuma ser elaborado com rigor em processos clássicos do 

desenvolvimento de software. Entretanto, no dia a dia das fábricas de software, 

muitas equipes não conseguem manter sua documentação atualizada em conjunto 

com o desenvolvimento de seus sistemas. Kajko-Mattsson (2001) argumenta que é 

de consenso geral da comunidade de software que é mais fácil trabalhar em 

sistemas bem documentados do que em sistemas que não são. Souza (2006) 

explica que apesar da importância da documentação ter sido reforçada pelos 
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educadores, modelos de qualidade e processos, ainda se discute por que 

geralmente ela não é criada e mantida. 

Sommerville (2011) comenta que pela diversidade de usuários, o documento 

de requisitos serve de apoio a comunicação dos requisitos para os clientes, 

desenvolvedores e testadores. A inclusão de mudanças na documentação auxilia 

também a evitar a tomada de decisão restritiva, assim como a adaptação de novos 

requisitos.  

Verner et al. (1999) apud Tu (2016) explica que os requisitos costumam ser 

uma fonte conhecida de falhas em projetos de software, principalmente porque a 

equipe de desenvolvimento não os entende completamente. Nesse aspecto é 

importante avaliar os documentos de requisitos para determinar formato, estilo e 

adequação no sentido de eliminar ou minimizar barreiras a compreensão de quem 

necessita dele.  Este entendimento ressalta que a visibilidade da informação pelos 

envolvidos no projeto é fator de grande importância, contribuindo na comunicação 

durante um projeto de software. Já Cerri (2000) apud Tu (2016), reforça que alguns 

problemas na comunicação podem alterar o sentido que originalmente é pretendido 

comprometendo a eficácia e eficiência da comunicação. São exemplos os 

problemas de redação/comunicação, a remoção de informações úteis, a distorção e 

a generalização da informação.  

Chau (2004) observa que para evitar problemas com especificações e 

projetos incompletos, os analistas e projetistas são direcionados a documentar em 

excesso, respondendo perguntas que podem nem ser solicitadas pelos envolvidos 

no projeto.  Braun (2015); Teruel (2014); apud Ghazi (2017) afirmam que o motivo 

da documentação estar pobre ou desatualizada é porque ela consome muito tempo 

e esforço, e por vezes acaba sendo negligenciada. Zhi (2015) apud Ghazi (2017) 

argumentam que negligenciar a criação e a manutenção dos documentos não 

resulta obrigatoriamente em economia de tempo e esforço, porque uma 

documentação em um padrão adequado costuma reduzir o tempo de duração das 

tarefas. Uma documentação inadequada eleva o risco da descoberta tardia de erros 

podendo ocasionar muito retrabalho. Assim, equipes que utilizam documentação 

muito robusta ou muito pobre - sem uma análise das necessidades informacionais 

existentes - podem acabar perdendo tempo produtivo valioso, prejudicando assim o 

desempenho do projeto. 
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Como citado anteriormente, a documentação estabelece uma comunicação 

entre todos os envolvidos e nivela o conhecimento destes sobre o projeto. Nesse 

sentido, a documentação se revela como um ativo específico para transferir e 

compartilhar conhecimento, trazendo consigo todos os desafios atrelados à esta 

tarefa. 

Chau (2004) explica que transferir e compartilhar conhecimento é uma tarefa 

difícil e no passado já foram utilizadas abordagens com processos e representações 

mais estruturadas e formalizadas. Apesar do mérito desses tratamentos, com a 

tendência dos processos ágeis de software, processos e representações foram 

substituídos e a transferência de conhecimento face-a-face começou a ser utilizada. 

No entanto, essa prática (face-a-face) depende muito de interações sociais e de 

uma boa rede de relacionamento dentro da equipe. As limitações da prática ágil 

começam a ser vistas, tais como: i) a aplicação/software depende muito da 

comunicação face-a-face, tornando-se de difícil uso para grandes equipes, ii) a 

localização de integrantes (em caso de ausências) pode ser difícil e a confiança 

num compartilhamento informal de informações pode apresentar desafios, iii) a 

prática só facilita o aprendizado dentro da equipe mas não de outras equipes da 

organização. 

Para Chau (2004) outras abordagens de transferência de conhecimento que 

são utilizadas junto a metodologia ágil como treinamentos informais, programação 

em pares, rotação de pares também têm seus problemas, como por exemplo o 

conteúdo conflitante e falta de cooperação entre pares. Chau (2004) também 

argumenta que a programação em pares reduz constantemente a produtividade dos 

especialistas, sendo, portanto, mais econômico um treinamento formal. Nessa 

perspectiva, uma combinação de várias abordagens pode trazer benefícios em 

vários aspectos. 

Observando o contexto das dificuldades na elaboração da documentação de 

requisitos e na atividade de transferir e compartilhar o conhecimento dos analistas 

de requisitos, foi elaborado um estudo etnográfico organizacional para entender 

como uma fábrica de software lida com essa questão. Esse estudo buscou levantar 

desafios e também soluções a partir de práticas utilizadas na Metodologia ágil, na 

Engenharia de requisitos e na Gestão do conhecimento. Também foram construídos 
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surveys com clientes, desenvolvedores, analistas de testes e líderes das equipes 

para entender suas necessidades em relação a documentação de requisitos. 

 

1.2 Motivação 

 

Conforme considerado anteriormente, a partir do manifesto ágil em 2001, a 

indústria de desenvolvimento de software passou por momentos de pressão pela 

adoção das metodologias ágeis, forçando ao questionamento das equipes ágeis 

sobre a necessidade da criação de uma documentação prévia e robusta. Num 

ambiente onde a prioridade da documentação é contestada, percebe-se os efeitos 

de sua ausência e o crescente impacto das necessidades informacionais não 

atendidas de seus usuários.  

A motivação desta pesquisa é: (1) investigar os desafios em equipes de 

analistas de requisitos sobre como sua documentação está sendo estruturada, (2) 

como o conhecimento dos requisitos está sendo compartilhado e (3) propor 

possíveis soluções aos desafios encontrados e melhorias a documentação de 

requisitos. Por fim, o estudo pretende moldar a documentação às necessidades 

informacionais do público-alvo em questão (clientes, desenvolvedores, analistas de 

testes e líderes de equipe), com uma documentação adequada à necessidade 

informacional de todos os tipos de público-alvo da fábrica de software estudada.  

1.3 Problema/Questões de pesquisa 

 

O problema desta pesquisa fundamenta-se na questão da documentação 

ineficiente ou insuficiente que impacta no compartilhamento do conhecimento e no 

aprendizado dos requisitos para os envolvidos.  

 

 As questões de pesquisa são: 

 

1. Quais são os desafios enfrentados pelas equipes de requisitos na 

elaboração e manutenção da documentação? 
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2. Quais são os desafios que impactam no trabalho da equipe de requisitos? 

3. Quais práticas estão (ou poderiam estar) sendo utilizadas pela equipe de 

requisitos para colaborar com o compartilhamento de informações e 

conhecimento dos requisitos? 

 

1.4 Objetivos gerais 

 

Os objetivos gerais deste trabalho são: (1) investigar na literatura e na 

indústria quais são os desafios que impactam na criação e manutenção da 

documentação de requisitos e (2) identificar as necessidades informacionais do 

público-alvo da documentação.   

 

1.5 Objetivos específicos 

 

Este trabalho busca propor práticas que melhorem a efetividade do 

compartilhamento e utilização das informações levantadas e documentadas pelas 

equipes de analistas de requisitos. Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

1. Identificar artefatos, atividades, desafios e como a documentação está sendo 

elaborada por duas equipes de analistas de requisitos, por meio do estudo 

etnográfico, que conta com as seguintes etapas: 

 

a) Observações (coleta e análise)  

b) Entrevistas (coleta e análise)  

c) Análise de material documental (coleta e análise)  

 

2. Analisar artigos com conteúdo relacionado ao uso prática ágil e da gestão do 

conhecimento e artigos com desafios semelhantes na indústria de software.  
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3. Propor práticas que podem auxiliar à documentação, assim como outras práticas 

direcionadas que possam colaborar na possível solução dos desafios encontrados. 

 

4. Identificar quais são as necessidades informacionais relacionadas à 

documentação de requisitos utilizada pelas equipes e por clientes. 

 

1.6 Organização do trabalho 

 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma:  

 

O capítulo 2, Fundamentação Teórica, onde é demonstrada as bases teóricas 

para construção do trabalho, com seções sobre: engenharia de requisitos, 

documentação, gestão da informação e gestão do conhecimento, metodologias 

ágeis e Scrum; e os trabalhos relacionados. O capítulo 3, Metodologia, onde é 

explicada a base metodológica utilizada, assim como etapas e fases desta 

pesquisa. O capítulo 4, Etnografia, onde é explicado o que foi visto no ambiente da 

indústria com duas equipes de analistas de requisitos. O capítulo 5, Surveys, com 

os resultados dos surveys aplicados para o público (interno e externo) que utiliza a 

documentação de requisitos. O capítulo 6, Considerações Finais, onde é 

apresentado às principais contribuições; limitações e ameaças à validade; assim 

como trabalhos futuros. 
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2 Fundamentação Teórica  

 

 Este capítulo apresenta os conceitos fundamentais para o entendimento 

desta pesquisa. A seção 2.1 apresenta alguns conceitos básicos da engenharia de 

requisitos, considerando que existem diversos possíveis usuários da documentação 

requisitos, demonstrando que existem diferentes interesses nesse artefato 

dependendo do perfil desse usuário. Na seção 2.2 são apresentados os conceitos 

básicos de documentação na engenharia de requisitos, com algumas das principais 

formas de documentar. Na seção 2.3 estão reunidos os conceitos básicos da 

Gestão da informação e da Gestão do conhecimento e na seção 2.4 são 

apresentados os conceitos básicos da metodologia ágil e do Scrum; Nestas seções 

é explicado os conceitos básicos para o entendimento da relação existente entre a 

Gestão do conhecimento, metodologias ágeis e Scrum como formas de impulsionar 

a produtividade da equipe. Por fim, na seção 2.5 são apresentados os conceitos 

básicos e as principais classificações da etnografia. 

2.1 Engenharia de Requisitos 

 

A Engenharia de Requisitos deve traduzir em linguagem adequada as 

necessidades dos clientes, mostrando as restrições e serviços que o sistema deve 

oferecer. Sommerville (2011) explica que existe um processo chamado Engenharia 

de Requisitos (RE, do inglês requirements engineering), que tem como objetivo 

descobrir, analisar, documentar e verificar esses serviços e restrições. Durante o 

processo de engenharia de requisitos, podem ocorrer falhas decorrentes da não 

distinção entre os diferentes níveis de descrição. Thayer et. al. (1997) apud 

Pressman (2011) diz que a engenharia de requisitos proporciona a capacidade de 

entender as necessidades dos interessados, avaliando a viabilidade e negociando 

soluções racionais, especificando sem ambiguidades, validando e gerenciando à 

medida em que o sistema é construído. 

Sommerville (2011) faz uma distinção utilizando os termos 'requisitos de 

usuário' e 'requisitos de sistema'. Requisitos de usuário são declarações, em uma 
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linguagem natural com diagramas, de quais serviços o sistema deverá fornecer a 

seus usuários e as restrições com as quais este deve operar. Por sua vez, requisitos 

de sistema são descrições mais detalhadas das funções, serviços e restrições 

operacionais do sistema de software. Os requisitos de usuários podem ser - por 

exemplo - a geração de relatórios gerenciais com custos fixos de medicamentos, 

enquanto os requisitos de sistema devem descrever o dia e horário, dosagens de 

medicamentos liberados, liberar informações apenas para lista autorizada de 

funcionários e outras características específicas.  

As especificações - segundo Sommerville (2011) - podem possuir diferentes 

tipos de leitores. Ele utiliza a mesma classificação (requisitos de usuário e requisitos 

de sistema) para ligar a perfis de stakeholder (interessados no projeto). Os 

requisitos de usuários podem interessar aos gerentes clientes, usuários finais do 

sistema, engenheiros clientes, gerentes contratantes e arquitetos de sistema; 

enquanto os requisitos de sistema podem interessar à usuários finais do sistema, 

engenheiros clientes, arquitetos de sistema e desenvolvedores de software. 

 Nesse sentido, os documentos de requisitos podem ter uma ampla gama de 

usuários, que podem ir dos desenvolvedores do projeto até a alta gerência. Essa 

heterogeneidade - segundo Sommerville (2011) - indica o compromisso com a 

comunicação dos requisitos para os clientes, sendo necessários requisitos definidos 

com maior precisão possível, até para auxiliar desenvolvedores e testadores, assim 

como a inclusão posterior de informações considerando uma possível evolução do 

sistema.  

 De acordo com Sommerville (2011) os requisitos também podem ser 

classificados como: funcionais e não funcionais. Os funcionais mostram como o 

sistema deve reagir às entradas e como deve se comportar em determinadas 

situações. Os não funcionais mostram as restrições aos serviços, no processo de 

desenvolvimento e impostas pelas normas, consideram normalmente as 

propriedades de velocidade, tamanho, facilidade de uso, confiabilidade, robustez e 

portabilidade. Para o mesmo, o objetivo dos requisitos é traduzir com um 

entendimento escrito um determinado problema, podendo acontecer por meio de 

diversos artefatos como: 1. cenários de uso, 2. lista de funções e 3. características, 

4. modelos de análise ou uma 5. especificação.  
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 Sommerville (2011) também mostra o perfil de usuários de um documento de 

requisitos e suas atividades atreladas a este documento, como demonstrado na 

Figura 1:  

 

Figura 1: Usuários de um documento de engenharia de requisitos. 

 

 

Fonte: Sommerville (2011) 

 

 Rupp & Pohl (2015) descrevem características de perfil que são 

extremamente importantes para um Engenheiro de Requisitos. São elas: 1. 

Raciocínio analítico: Familiarizando-se com domínios desconhecidos, analisando 

problemas e relacionamentos; 2. Empatia: Identificar as necessidades e problemas 

dos stakeholders e agir conforme necessário; 3.  Competência comunicativa: 

Interpretar corretamente os requisitos e comunicá-los de maneira adequada, saber 

ouvir e fazer as perguntas na hora certa; 4. Resolução de conflitos: Saber identificar 

conflitos e atuar na mediação das partes envolvidas, aplicando técnicas específicas 

para resolver o conflito; 5. Moderação: Atuar como mediador entre opiniões 
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diferentes e liderar as discussões; 6. Autoconfiança: Possuir um alto nível de 

autoconfiança e capacidade de se defender em caso de críticas e não entender isso 

como críticas pessoais diante de objeções a suas opiniões; 7. Persuasão: 

Representar os requisitos em reuniões e apresentações, trabalhar com opiniões 

diferentes facilitando a decisão em caso de discordância, criando consenso entre os 

interessados. 

Para Rupp & Pohl (2015), o Engenheiro de Requisitos possui quatro 

principais atividades: 1. Elicitação: A elicitação trata da descoberta dos requisitos e 

para isso acontecer podem ser utilizadas diversas técnicas com o objetivo que é 

obter os requisitos dos interessados; 2. Documentação: Na documentação, os 

requisitos elicitados são descritos da forma mais adequada. Existem diversas 

técnicas que podem ser utilizadas, seja por meio de linguagem natural ou de 

modelos conceituais; 3. Validação e Negociação: Os requisitos documentados 

devem ser validados e negociados desde o início do projeto, de forma a garantir que 

os critérios de qualidade sejam alcançados; 4. Gerenciamento: O gerenciamento 

deve ocorrer junto a todas as outras atividades, principalmente para estruturar os 

requisitos e prepará-los para serem utilizados por diferentes papéis, mantendo sua 

coerência após mudanças assegurando sua implementação. 

Sommerville (2011) conclui que diante de tantas atividades importantes no 

processo de desenvolvimento feitas pelo engenheiro de requisitos é necessário 

muito mais do que conhecimento dos processos, pois as atividades desenvolvidas 

requerem uma sólida experiência prática. 

 

2.2 Documentos em Engenharia de Requisitos 

 

Documentar requisitos é uma prática relacionada à construção de um produto 

de software. Reflete as regras e os conceitos que o sistema deve conter. Contudo, a 

construção da documentação nem sempre é simples e a diversidade de modelos de 

documentos existentes também ocasiona dúvidas sobre qual o mais adequado a se 

utilizar em determinado projeto.  

A documentação possui o papel de apoio, de orientação de objetivos de um 

sistema e tem importância vital para a comunicação entre todos os envolvidos no 
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seu desenvolvimento e na sua evolução. Porém, a manutenção dessa 

documentação costuma ter um alto custo as equipes, principalmente quando se 

trata de sistemas em produção.  

 Segundo Rupp & Pohl (2015), as razões pelas quais deve-se documentar 

são: (i) o fato dos documentos servirem de base para todo desenvolvimento do 

projeto e serem responsáveis pelo êxito do mesmo; (ii) a questão da relevância legal 

na qual os requisitos são considerados juridicamente vinculantes entre o contratante 

e a contratada, podendo haver processos por parte do contratante caso os 

requisitos não sejam cumpridos (a documentação neste sentido auxilia também na 

resolução de conflitos entre as partes); (iii) os requisitos podem ser complexos 

(sistemas com milhares de requisitos e com muitas  interdependências em diversos 

níveis podem ser difíceis de manter, caso não tenham uma documentação 

apropriada); (iv) os requisitos precisam ser acessíveis a todas as partes (projetos 

podem passar por mudanças - tanto de requisitos como de pessoal - e nesse caso, 

quando podem ser utilizados de forma permanente e acessível por todos, evita-se 

desconhecimentos e incertezas).; (v) nem todos os envolvidos compartilham do 

mesmo conhecimento sobre um determinado assunto (uma documentação 

adequada pode influenciar nas exigências de qualidade do projeto).  

Além disso, a documentação pode servir para reuso no início do 

desenvolvimento de software. O reuso segundo Cybulski (1998) pode proporcionar 

diversas melhorias, entre elas: melhorar a utilização dos recursos; melhorar a 

qualidade das especificações de requisitos; dar assistência ao desenvolvimento no 

início do ciclo; reutilização mais fácil. 

Na literatura da Engenharia de Software (ES) podemos encontrar diversas 

formas de documentar um software. Apesar de admitir variações, Pressman (2011) 

reúne uma lista os artefatos que podem ser produzidos: 1. Uma declaração da 

necessidade e da viabilidade; 2. Uma declaração restrita do escopo; 3. Uma lista de 

clientes, usuários e outros interessados que participaram do levantamento de 

requisitos; 4. Uma descrição do ambiente técnico do sistema; 5. Uma lista de 

requisitos (preferencialmente organizadas por função) e as restrições de domínio 

que se aplicam a cada uma delas.; 6. Um conjunto de cenários de uso, que 

esclarecem sobre o uso do sistema ou produto; 7. Quaisquer protótipos 

desenvolvidos para melhor definição dos requisitos. 
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 Normalmente esses artefatos podem ser produzidos em linguagem natural, 

modelos conceituais ou documentos híbridos. Para Rupp & Pohl (2015), a 

linguagem natural é a forma de documentação mais aplicada na prática, possuindo 

a vantagem de que nenhum de seus potenciais leitores precisará aprender uma 

linguagem específica. Sua desvantagem consiste na possibilidade da geração de 

requisitos ambíguos. Ao contrário da linguagem natural, os modelos conceituais não 

podem ser facilmente interpretados por qualquer pessoa, porém é mais fácil para 

um leitor técnico e gera menos ambiguidades do que a linguagem natural. Alguns 

modelos dos mais conhecidos são: 1. Diagrama de caso de uso; 2. Diagrama de 

classes; 3. Diagrama de atividades; 4. Diagrama de estados. Documentos híbridos 

também são utilizados, atingindo públicos diversos e obtendo os benefícios de 

ambas. 

 Sommerville (2011) afirma que ‘Documentos de requisitos são essenciais 

quando um contratante externo está desenvolvendo o sistema de software.’ Porém, 

o autor argumenta que os métodos ágeis de desenvolvimento explicam que os 

requisitos podem mudar tão rapidamente que o documento de requisitos pode estar 

ultrapassado antes mesmo de terminar de ser escrito, caracterizando um esforço 

que pode ser desperdiçado. O mesmo autor sugere que, em vez de um documento 

formal, sejam utilizadas abordagens como a Extreme Programming (BECK, 1999) 

apud Sommerville (2011) - que é uma metodologia de natureza incremental - 

escrevendo em cartões pequenos fragmentos de comportamento chamadas de 

“estórias de usuário”.  

De acordo com Inayat (2015), a metodologia ágil apoia a comunicação face-

a-face entre os membros da equipe e os representantes do cliente. Cao & Ramesh, 

2008; Zhu, (2009) apud Inayat (2015) afirma que os processos ágeis defendem a 

documentação mínima, utilizando a técnica das estórias de usuários e 

desestimulando o uso de documentos de especificação longos e complexos. Neste 

ponto, podemos afirmar que a metodologia ágil apesar de não priorizar a 

documentação, não é – de forma alguma – contra a documentação de requisitos. 

 Pressman (2011) afirma que, por existirem diversos interessados, ‘os 

requisitos podem ser explorados por diversos pontos de vista.’ Cada setor envolvido 

pode ter um conjunto de requisitos que lhe interesse, enquanto a equipe de 

desenvolvimento tenta oferecer suporte à construção da maioria deles. Dessa 



 

26 

 

 
 

forma, o documento de requisitos com livre acesso, torna-se importante para o 

conhecimento de todos os interessados, com o objetivo de promover a troca de 

conhecimento necessária para evolução do produto.  

De Souza (2006) identificou, através de estudos entre os anos de 1991 e 

2005, os principais problemas que a documentação pode sofrer. São eles: ser 

inexistente ou de baixa qualidade; desatualizado; abundante e sem objetivo 

definido; difícil acesso; falta de interesse dos programadores e difícil de padronizar. 

Diante das dificuldades mencionadas fica notável que existe uma dificuldade 

em manter alinhada a evolução do sistema com a documentação, podendo 

comprometer além da comunicação entre interessados, a autonomia dos integrantes 

da equipe e as decisões gerenciais que ficam sem um suporte adequado do 

gerenciamento dos requisitos.  

 

 2.3 Gestão da informação e Gestão do conhecimento  

 

Segundo Da Silva (2007), a Gestão da Informação (GI) inicia sua trajetória na 

década de 1980 com um importante papel nas organizações. Em cada organização 

é possível verificar fluxos de informação específicos da sua área de atuação e cada 

fluxo é um objeto da GI que deve ser mapeado (‘identificando pessoas, fontes de 

informação, tecnologia utilizada, produtos e serviços’), detalhando como a 

informação e o conhecimento são obtidos, distribuídos e utilizados. Todo o processo 

e as pessoas envolvidas devem ser identificados e nomeados, para que seja 

possível detectar as influências que exercem entre si e prever problemas que 

possam aparecer. A GI neste caso necessita se apoiar em políticas organizacionais 

que propiciem a troca de conhecimento entre as unidades ou setores, com o 

objetivo de direcionar os fluxos de informação necessários para a alta gestão. A GI, 

porém, não está ligada apenas aos processos de organização da informação, ‘mas 

também às necessidades de informação; centra-se nos fluxos e ações referentes à 

informação, e não somente nos sistemas de informação’, Da Silva (2007). 

A Informação, neste contexto, é considerada um ativo intangível das 

organizações. Para Hoss et. al. (2008), os ativos intangíveis são imateriais. 

Normalmente não são contabilizados, mas possuem valor e podem agregar 
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vantagens competitivas, como por exemplo a uma marca, a softwares, patentes ou 

direitos autorais. São extremamente necessários em diversos contextos, com os 

quais podem-se ganhar poder de decisão e vantagens competitivas para as 

organizações. A gestão moderna necessita de informações atualizadas e válidas 

para que seja possível a tomada de decisão com o menor prejuízo possível à 

organização. Os sistemas de informações ganham força como aporte tecnológico 

necessário para armazenar, gerir e recuperar informações. 

A Gestão de Dados (GD) é diferente da Gestão da Informação (GI) assim 

como diferem da Gestão Conhecimento (GC). Para entender melhor essa diferença, 

é necessário entender bem a diferença entre dado, informação e conhecimento. 

Segundo Rossini & Palmisano (2003) dado é o elemento que representa a menor 

parte da informação, antes que tenha sido organizada e/ou ordenada de maneira 

que as pessoas possam entender e usar. Enquanto a informação é o dado 

configurado de forma adequada ao entendimento e à utilização (Rossini & 

Palmisano, 2003).  

Já o conhecimento para Rossini & Palmisano (2003) é a capacidade 

adquirida para interpretar e atuar sobre um conjunto de Informações, adquirida a 

partir das relações que o indivíduo estabelece sobre o conjunto combinado com 

outros conjuntos que já lhe é conhecido (ex: experiência, visões, valores, crenças), 

possibilitando a compreensão e a conclusões sobre e a partir dele.  

Segundo Quinn et. al. (1996) apud Fell (2011), um aspecto que diferencia o 

conhecimento de outros recursos (exemplo: financeiro, material, humano) é sua de 

capacidade de aumentar o seu valor intrínseco, quando difundido e partilhado. Para 

esses autores, foi considerada a existência de quatro níveis de conhecimento que 

estão na mente dos profissionais, demonstrados no quadro 1: 

 

Quadro 1: Níveis de conhecimento 

Níveis de Conhecimento Significado 

Conhecimento cognitivo 

ou Know what 

Trata-se do conhecimento básico sobre uma disciplina, o conhecimento 

relativo aos fatos, que os profissionais dessa disciplina adquirem 

continuadamente. 

Competências Trata-se da capacidade de aplicar as regras de uma disciplina aos 
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avançadas ou Know 

how 

problemas complexos do mundo real. 

Compreensão 

sistemática ou Know 

why 

Trata-se do conhecimento profundo da rede de relações de causa e efeito 

subjacentes a uma disciplina. 

Criatividade auto-

motivada ou Care why 

Trata-se da vontade, motivação e adaptabilidade para o sucesso. 

Fonte: Adaptado de Quinn et al. (1996) apud Fell (2011) 

 

Enquanto os três primeiros podem ser identificados em bases de dados ou 

tecnologias operacionais, o quarto nível muitas vezes só é encontrado na cultura 

organizacional. 

Nonaka e Takeuchi (1997) classificam conhecimento organizacional em dois 

tipos: o tácito e o explícito. Nonaka e Takeuchi (1997) definiram que o conhecimento 

tácito compreende as características cognitivas do indivíduo, tem caráter pessoal e 

é difícil de ser transmitido, já o conhecimento explícito é aquele demonstrado 

através de manuais, fórmulas, facilmente difundido e materializado através de 

qualquer suporte de informação. 

Fazer a Gestão do Conhecimento é importante para qualquer empresa, pois 

através dela, é possível a perpetuação do conhecimento e a inovação. Visando uma 

melhoria na comunicação, compartilhamento e disseminação de informações. 

Porém, fazer GC não é algo simples, a maioria dos funcionários de uma empresa 

tem receio em passar seu conhecimento e até mesmo de interagir com seus 

colegas de trabalho sobre suas atividades.   

Dos processos considerados essenciais à Gestão do Conhecimento, serão 

detalhados os seguintes itens: Criação, Aquisição, Codificação, Transferência e 

Compartilhamento de conhecimento.  

Nonaka e Takeuchi (1997) explica que haver a criação e aquisição do 

conhecimento, seria necessário integrar as duas metodologias (conhecimento tácito 

e explícito) para desenvolver um modelo universal de criação do conhecimento 

organizacional, precisando haver interação entre os conhecimentos tácito e explícito 

e entre os níveis de conhecimento individual, grupal e organizacional. Considerando 
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que o conhecimento é apenas gerado por indivíduos e ampliados em nível 

organizacional.  

O processo da criação do conhecimento é operacionalizado pela “Conversão 

do conhecimento” em quatro etapas, sendo elas: a Socialização que acontece de 

conhecimento tácito para conhecimento tácito facilitando o compartilhamento de 

experiências, a Externalização que acontece de conhecimento tácito para 

conhecimento explícito facilitando o conhecimento conceitual através de analogias 

ou metáforas, a Combinação que acontece de conhecimento explícito para 

conhecimento explícito facilita a troca e a combinação de conhecimentos de áreas 

diferentes, a Internalização que acontece de conhecimento explícito para 

conhecimento tácito que demonstra o aprender fazendo.  

Esses conteúdos interagem entre si na espiral de criação do conhecimento 

(figura 2), que sobe em níveis ontológicos cada vez que a interação entre o nível 

individual e empresarial vai aumentando, sendo necessário também a introdução de 

condições capacitadoras do conhecimento que facilitam a espiral no ambiente 

organizacional, são elas: a Intenção, Autonomia, flutuação e caos criativo, 

redundância e variedade de requisitos. 

 

Figura 2: Espiral do conhecimento 

 

Fonte: NONAKA; TAKEUCHI (1997) 

 

Para a Codificação e Transferência de conhecimento Chiarello (2002) apud 

Fell (2011), explica que um dos principais objetivos da Codificação do conhecimento 
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é torná-lo acessível e apresentável a quem precisa dele. É transferir o conhecimento 

que está na mente para formas estruturadas, como por exemplo bancos de dados, 

manuais, documentos. Algumas outras formas de transferir conhecimento são 

citadas por Fell (2011) como práticas que podem ser desenvolvidas em ambiente 

organizacional: 

• Coaching: O objetivo do coaching é elevar o desempenho, visto que 

um profissional mais qualificado e experiente dentro da própria 

organização auxilia um novo funcionário na aquisição de habilidades 

ou conhecimentos; 

• Mentoring: Compreendida como uma relação de apoio, na qual um 

profissional mais experiente procura ajudar outro menos experiente em 

determinada atividade, permitindo que suas competências sejam 

aplicadas a um novo contexto. 

• Storytelling: Neste caso o know how é transmitido de forma informal, 

através de narrativas de estórias baseadas em fatos reais ocorridos ou 

não dentro da organização. 

 

Grotto (2002) apud Fell (2011) explica que as organizações podem adotar 

técnicas de Compartilhamento de conhecimento focando em uma tecnologia que 

propicie o armazenamento e a facilidade de compartilhamento. Observa ainda que o 

mapeamento do conhecimento como uma ferramenta formal tem sido utilizada pelas 

organizações com objetivo de promover o compartilhamento. 

Outras práticas com foco na transferência e no compartilhamento de 

conhecimento, podem ser consideradas atividades que promovem a Gestão do 

conhecimento organizacional. Para Coser (2012) alguns exemplos são 

demonstrados no quadro 2: 

 

Quadro 2: Práticas de Gestão do conhecimento 

 

Prática 
 Descrição 

Comunidade de práticas 
Reunir pessoas com os mesmos interesses,  
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para transferência de melhores práticas, reutilização de padrões, 

modelos e lições aprendidas. Acontecendo através de seminários, 

reuniões, palestras e discussões sobre um tema de interesse da 

empresa. 

Melhores práticas 
Registrar os pontos positivos e negativos de determinado 

procedimento ou processo e reutilizá-los, quando for oportuno. 

Educação corporativa 
Oferecer atualização de funcionários em todas as áreas da 

empresa. 

Base de conhecimento 
Sistema especialista de conhecimentos, informações, podendo 

conter também experiências, lições aprendidas, melhores práticas 

que podem ser documentadas em uma base de conhecimento. 

Mapeamento do 

conhecimento 

Localizar determinados conhecimentos sobre processos, produtos, 

serviços, clientes, para posteriormente divulgar onde encontrá-los. 

Fóruns ou listas de 

discussão 

Discutir, transferir e compartilhar informações, ideias e experiências 

que contribuirão para desenvolver competências e aperfeiçoar 

processos e atividades em espaços presenciais e virtuais. 

Promoção de debates por meio de mensagens. 

Mapeamento de processos 
Analisar os processos organizacionais para promover, melhorar ou 

implantar novos processos. 

Portais corporativos 
Reunir ferramentas de colaboração, centralizando informações e 

conteúdos de diversas fontes, disseminando conhecimento e 

experiência entre pessoas. 

Fonte: Adaptado de Coser (2012) 

 

Dessa forma, Luchesi (2012) afirma que a gestão do Conhecimento é, 

sobretudo, um exercício de reflexão. O conhecimento é uma informação que muda 

algo ou alguém, provocando uma ação que torna um indivíduo ou uma empresa 

mais eficiente.  
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2.4 Metodologias ágeis e Scrum 

 

Em fevereiro de 2001, 17 pessoas que segundo Brod (2013) já trabalhavam 

com Extreme Programming, Scrum ou outros métodos chamados de Métodos leves 

de desenvolvimento reuniram-se em Utah para trocar ideias sobre o que cada um 

estava fazendo. Martin Fowler, foi quem sugeriu o termo “agile” (ágil) para tudo 

aquilo em que estavam trabalhando. Ao final dessa reunião um documento ficou 

pronto e foi assinado por todos os presentes, esse documento chamou-se de 

Manifesto Ágil. 

No Manifesto Ágil era possível identificar as prioridades que uma equipe ágil 

deveria considerar: 

“Individuals and interactions over processes and tools  

  Working software over comprehensive documentation  

                                                         Customer collaboration over contract negotiation  

Responding to change over following a plan” 

                     

Beck et. al. (2001) 

           

Pressman (2011) enumera algumas das metodologias experimentadas pela 

indústria de software e que podem colaborar com equipes de desenvolvimento para 

incorporar os valores do manifesto ágil no seu trabalho: (1) XP (Extreme 

Programming), (2) DAS (Desenvolvimento Adaptativo de Software), (3) DSDM 

(Dynamic Software Development Method), (4) Scrum, (5) Crystal, (6) FDD (Feature 

Driven Development), (7) Modelagem Ágil (AM) e (8) Processo Unificado Ágil (AUP). 

       Neste trabalho vamos nos concentrar em entender sobre a metodologia Scrum, 

como foi iniciada e sua aplicação nas equipes de desenvolvimento consideradas 

ágeis. 

Em 1986 foi a primeira vez que o termo “SCRUM” foi associado ao 

desenvolvimento de produto no artigo “The new new product development game” 
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publicado na Harvard Business Review, dos professores da área de administração 

Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka. Brod (2013) explica que nesse artigo a adoção 

do Scrum, reflete uma forma de desenvolvimento em que toda a equipe trabalha em 

conjunto para alcançar um objetivo em comum, nesse sentido é utilizado o exemplo 

do jogo de rugby onde todos os jogadores têm de avançar na bola. 

 

Figura 3: Jogo de rugby 

 

 

Fonte: ESPN1  

 

Nonaka, Takeuchi (1986) explicam que as empresas estão percebendo que 

uma abordagem antiga e sequencial para o desenvolvimento de novos produtos 

simplesmente não dá conta do trabalho. Nesse sentido empresas japonesas e 

americanas (Fuji-Xerox, Canon, Honda, NEC, Epson, Brother, 3M, Xerox e Hewlett-

Packard) estavam utilizando um método como no rugby, e essa abordagem foi 

considerada essencial para empresas que buscavam desenvolver novos produtos 

de maneira rápida e flexível. Onde o processo de desenvolvimento de produto 

surgiria da interação de uma equipe multidisciplinar, onde os membros trabalham 

juntos do início ao fim ao invés de se mover em estágios definidos. Também foi 

observado pelos professores que projetos com equipes pequenas produziam 

melhores resultados. 

 

 

 

 

                                                
1 http://www.espn.com.br/video/538572_entenda-o-que-e-e-como-funciona-o-scrum-do-rugby 
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Figura 4: Abordagens e fases do desenvolvimento 

 

 

 

Fonte: The new new product development game (1986). 

 

Para Nonaka, Takeuchi (1986) a mudança de uma abordagem linear para uma 

abordagem integrada incentiva a tentativa e erro e desafia o status quo. 

Estimulando novos tipos de aprendizado e pensamento crítico dentro da 

organização em diferentes níveis e funções. Essa abordagem integrada ou holística 

segundo Nonaka, Takeuchi (1986) possui seis características: instabilidade 

embutida, equipes de projeto auto organizadas, fases de desenvolvimento 

sobrepostas, “multilearning”, controle sutil e transferência organizacional de 

aprendizado. 

Sutherland et. al. (2007) indica que o Scrum para equipes de desenvolvimento 

de software começou a ser utilizado na Easel Corporation em 1993, incorporando os 

estilos de gerenciamento observados por Takeuchi e Nonaka. Então, só em 1995 

Schwaber e Sutherland (2017) apresentaram na OOPSLA Conference os resultados 

documentados do aprendizado que obtiveram nos anos anteriores. 

Schwaber e Sutherland (2017) definem o Scrum no “Guia de Scrum” como 

uma estrutura para desenvolver, entregar e sustentar produtos 

complexos. Composto por: papéis, eventos, artefatos e regras.  Considerado um 

framework de processos tem sido usado para gerenciar o trabalho de equipes com 

produtos complexos desde o início dos anos 90.  

Audy (2015) apud Bellenzier et. al. (2015) O Scrum é um método que se 

baseia em boas práticas de gerenciamento de projetos, utilizando ciclos iterativos 
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curtos e incrementais, com envolvimento constante do time e visibilidade para o 

cliente. 

 O Time Scrum é composto por um Scrum Master, de uma Equipe de 

Desenvolvimento e de um Dono do Produto. Schwaber e Sutherland (2017) A 

essência do Scrum está numa pequena equipe de pessoas, altamente flexível e 

adaptável. Equipes Scrum não podem ser pequenas demais ou grandes demais, 

Schwaber e Sutherland (2017) afirmam que menos de três membros diminuem a 

interação causando perda de produtividade enquanto mais de nove membros requer 

muita coordenação, gerando muita complexidade para que o processo empírico seja 

útil. Nesse caso as funções estabelecidas como Dono do produto e Scrum Master 

não estariam incluídas nessa contagem, a não ser que também façam o trabalho de 

Backlog da Sprint. Brod (2013) explica que o ideal seria entre cinco e nove pessoas, 

mas quanto mais perto de cinco melhor.  

Schwaber e Sutherland (2017) As equipes Scrum tem como características a 

auto-organização (pois escolhem a melhor forma de realizar seu trabalho),  a 

multifuncionalidade (têm todas as competências necessárias para realizar o trabalho 

sem depender de outras pessoas), não reconhecendo títulos para equipe de 

desenvolvimento ou mesmo subequipes independente dos domínios a serem 

tratados (testes, desenvolvimento, requisitos, arquitetura), os membros da equipe 

podem ter habilidades em alguma área específica mas a responsabilidade é da 

equipe de desenvolvimento como um todo.  

O Dono do produto ou “Product Owner” é o único responsável por gerenciar o 

Backlog do produto ou “Product Backlog” que é uma lista de Estórias do usuário 

priorizadas com a finalidade de garantir que a equipe de desenvolvimento entenda 

os itens a serem trabalhados. O Scrum Master apoia e tira dúvidas sobre o Scrum 

com a equipe de desenvolvimento baseado no Guia do Scrum. Auxiliando no 

entendimento da teoria, práticas, regras e dos valores do Scrum. 

Tuckman (1965) apud Bellenzier et. al. (2015) afirmam que as metodologias 

tradicionais utilizadas no desenvolvimento de software praticam o hábito da 

documentação antecipada e detalhada. O SCRUM nesse sentido difere-se das 

metodologias tradicionais pois sua documentação evolui a cada iteração, mantendo-

se flexível e visível para o cliente.  



 

36 

 

 
 

Como citado anteriormente em 2001, Jeff Sutherland e Ken Schwaber et. al., 

participaram da construção do manifesto para o desenvolvimento ágil de software, 

onde alguns conceitos foram priorizados em relação a outros para melhorar e 

agilizar o desenvolvimento de software. 

 

2.5 Etnografia 

 

Segundo Angrosino (2009), a pesquisa qualitativa tem o objetivo de 

entender, descrever e explicar fenômenos sociais de diferentes formas, tais como: 

1. Analisando experiências de indivíduos ou grupos; 2. Examinando interações e 

comunicações que estejam se desenvolvendo; 3. Investigando documentos (textos, 

imagens, filmes ou música) ou traços semelhantes de experiência ou interações.  

 

Neyland (2008) explica que: 

 

“Etnografia é uma metodologia de pesquisa desenvolvida originalmente no campo 

da antropologia, que é agora utilizada em uma variedade de trabalhos (em, por 

exemplo, antropologia, sociologia, teoria da administração, estudos 

organizacionais e estudos culturais). Envolve a observação e a participação em 

grupos específicos (como grupos indígenas locais, consultores de gestão, 

estudantes de medicina e assim por diante). Esta observação e participação visa 

envolver-se com questões de como um determinado grupo opera, o que significa 

ser um membro de um grupo específico e como as mudanças podem afetar esse 

grupo. (Neyland, 2008)” 

 

Tomando as definições anteriores sobre a pesquisa etnográfica, é necessário 

entender que esta pesquisa se aplica a um cenário organizacional. Como Ybema et 

al. (2009) esclarece, existe uma distinção da etnografia organizacional para outras 

formas de etnografia. Uma dessas diferenças é o cenário, ou "campo", que é o foco 

da análise e define a etnografia organizacional. Dessa forma, a etnografia 

organizacional em vez de tentar compreender toda a organização, estaria mais 

orientada a seguir uma pessoa ou uma prática organizacional específica.  

É necessário explicar que a pesquisa etnográfica é importante pela sua 

perspectiva das questões levantadas. Nesse sentido, Angrosino (2009) explica que 
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vale a pena usar métodos etnográficos quando for importante conhecer a 

perspectiva das próprias pessoas sobre as questões, em oposição a se obter uma 

perspectiva através de enquetes ou questionários. A verdadeira etnografia depende 

da capacidade do pesquisador em observar e interagir com as pessoas enquanto 

elas executam suas rotinas do dia a dia. Por este seguimento, utilizar o método 

etnográfico demonstra-se importante para se obter desafios que possivelmente a 

própria equipe não os conhece pelo motivo da imersão no dia-a-dia. 

 Para se obter uma boa etnografia, Neyland (2008) destaca alguns pontos dos 

dados etnográficos que precisam ser observados: 1. Uma imagem detalhada da 

estrutura de um grupo, e da organização; 2. As questões sociais, culturais e 

políticas; e 3.  a etnografia pode ser fortemente participativa. Angrosino (2009) 

também destaca que a boa etnografia geralmente resulta de triangulações – que se 

caracterizam pelo uso combinado de múltiplas técnicas de coleta, para fortalecer as 

conclusões. As principais técnicas de coleta são: 1. Observação (com qualquer grau 

de participação), 2. Entrevista ou conversas (incluindo entrevistas formais) e 3. 

Análise de materiais de arquivo (leitura atenta de fontes documentais). 

 A participação do etnógrafo é definida por Angrosino (2009), como 

participante ou não participante. Na etnografia não participante, o grupo observado 

precisa reconhecer no pesquisador um ente externo. Já na observação participante, 

os membros da comunidade estudada concordam com a presença do pesquisador e 

a relação tende a ser de proximidade e “coleguismo”. No caso desta pesquisa, 

usamos a pesquisa etnográfica participante, visto que os participantes concordaram 

com a presença do pesquisador e auxiliaram na coleta dos dados necessários. 

Para Van Maanen (2001) apud Angrosino (2009), a etnografia organizacional 

é uma estratégia de pesquisa que muitas vezes significa usar pedaços 

fragmentados de uma imersão na cultura e na prática do observado. Uma das 

principais características da observação participante é reduzir a reatividade durante 

o trabalho de campo etnográfico, na medida do possível. Mesmo concordando com 

a presença do pesquisador, nem sempre é fácil se sentir à vontade sabendo que 

outra pessoa observará seu trabalho. 

Segundo Angrosino (2009), as informações que surgem nas anotações 

diárias sobre eventos, entrevistas e outras interações precisam ser 

sistematicamente organizadas em busca de detalhes e padrões. Nas fontes 
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documentais, muitas organizações podem ter sites contendo informações úteis, 

(como relatórios anuais), informações abertas - e, informações de caráter sigiloso 

(como relatórios com distribuição limitada e arquivos de correspondência). Ressalta-

se que são necessárias análises – bem como com o bom senso do etnógrafo - 

sobre que tipo de documento é realmente necessário para ajudar a responder às 

questões da pesquisa. 

Para Angrosino (2009), as entrevistas fazem parte da metodologia de 

pesquisa, podendo ser utilizada na observação participante para etnografia 

organizacional. Para Chapman (2001) apud Angrosino (2009), as entrevistas devem 

permanecer de uma forma semiestruturada, para que seja possível organizar o 

conhecimento a partir de uma perspectiva interna. As entrevistas, nesse sentido, 

podem fornecer ao etnógrafo uma visão ampliada, que pode servir às triangulações 

com respostas mais efetivas aos objetivos traçados na pesquisa. 

Para Charmaz (2007), em todas as variações de etnografia que utilizam a 

teoria fundamentada precisam incluir as estratégias de: i) coleta e análise 

simultânea de dados; ii) busca de temas emergentes através da análise precoce dos 

dados; iii) descoberta de processos sociais básicos dentro dos dados; iv) construção 

indutiva de categorias abstratas que explicam e sintetizam esses processos; e v) 

integração de categorias em um quadro teórico que especifica causas, condições e 

consequências do (s) processo (s). 

 

2.6 Considerações finais 

 

Ao iniciar a fundamentação sobre a Engenharia de requisitos, foram 

demonstrados conceitos básicos da documentação, em especial sobre os potenciais 

usuários da documentação de requisitos e seus interesses nessa forma de 

comunicação. No subitem 2.2, entramos nos conceitos da documentação na 

engenharia de requisitos, onde são explicados o porquê e a importância de se 

documentar, como também as principais formas de documentar requisitos. 

No subitem 2.3 do referencial teórico, o assunto de Gestão do conhecimento é 

inserido porque os analistas de requisitos lidam com o conhecimento organizacional. 

É importante nesse sentido aliar as técnicas conhecidas da Gestão do 
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conhecimento com o trabalho dos analistas, a fim de perpetuar o conhecimento, 

obter inovação organizacional e utilizar as técnicas de Coaching, Mentoring, 

Storytelling. Outras práticas também são mencionadas como aliadas do processo de 

transferir e compartilhar conhecimento. 

No subitem 2.4, apresentamos uma introdução sobre Metodologia Ágil e os 

principais conceitos do Scrum, a fim de agregar esse conhecimento da gestão de 

projetos as equipes estudadas. O Scrum e metodologias ágeis podem servir como 

base para uma reestruturação das equipes através de sua adoção efetiva, com o 

objetivo de sanar diversos desafios encontrados. 

Por fim, no subitem 2.5 apresentamos a alguns conceitos e classificações 

relacionados a esta metodologia de trabalho.  
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3 Metodologia 

 

 

A etnografia teve como objetivo a identificação de desafios que ocorrem em 

duas equipes de requisitos (de projetos distintos) numa mesma fábrica de software. 

A ênfase da pesquisa foi nas atividades documentais relacionadas ao software de 

trabalho. A pesquisa de forma geral identifica artefatos, processos, comunicação, 

interação e cultura da equipe para que seja possível o reconhecimento de desafios 

e a proposição de melhorias. 

Nesta pesquisa, foi escolhido o método etnográfico que utiliza: (1) 

observações, (2) entrevistas e (3) análise de materiais, para conhecimento dos 

grupos e perfis, com objetivo de entender sua dinâmica e interações. Além do 

método etnográfico, foram também aplicados surveys com o público-alvo (interno e 

externo) da documentação elaborada pelos analistas de requisitos. Deve-se 

ressaltar que esta etapa dos surveys não faz parte do estudo etnográfico. Os 

surveys foram elaborados com o objetivo de orientar os analistas de requisitos em 

alguns desafios encontrados durante o estudo etnográfico. 

 

Figura 5: Descreve o tipo de pesquisa utilizada e suas características 

 

Fonte: A autora (2019) 
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Conforme explicado no referencial teórico, a etnografia utilizada é do tipo 

participante (porque os membros da comunidade estudada concordam com a 

presença do pesquisador) e organizacional (pelo cenário no qual ela se aplica). O 

estudo objetivou compreender os desafios que os analistas de requisitos enfrentam 

no seu ambiente de trabalho. Para isto foi necessário observá-los e em seguida 

entrevistá-los.  

As observações buscaram identificar e entender os seguintes aspectos: (1) 

eventos programados e não programados, (2) variáveis ambientais que pudessem 

influenciar o trabalho da equipe; (3) verificação de disponibilidade de material de 

trabalho suficiente; (4) verificação do uso diário das ferramentas e possíveis 

dificuldades; (5) observação e identificação dos processos de comunicação entre a 

equipe e as demais equipes; (6) observação de momentos de atividade de alta 

concentração; (7) interrupções; e (8) observação e identificação de dúvidas 

frequentes das equipes. As anotações que foram feitas pela pesquisadora durante o 

período da observação podem ser vistas a partir do subitem 4.2.  

As entrevistas foram feitas com os líderes das equipes, com cada membro 

das equipes de requisitos e com o diretor de sistemas. Os roteiros das entrevistas 

foram elaborados de acordo com esses perfis (líderes, analistas de requisitos e 

diretor de sistemas), embora existam perguntas em comum. Conforme referencial 

teórico, elas são consideradas semiestruturadas, pois apesar de possuírem um 

roteiro, o entrevistador tem a liberdade de modificar sua estrutura conforme as 

respostas são apresentadas. Os roteiros podem ser consultados nos apêndices A, B 

e C. Para execução das entrevistas foi escolhido um ambiente diferente do ambiente 

de trabalho.  

A análise dessas entrevistas foi feita considerando o sigilo da identidade dos 

participantes. Todas as respostas foram não estimuladas. As entrevistas tiveram 

autorização dos participantes para serem gravadas. Em seguida todos os áudios 

foram transcritos para que as devidas análises pudessem ser feitas. Nas entrevistas 

com os líderes de equipe foi feito a interpretação e a sobreposição das respostas, 

de forma que não se pudesse identificá-las individualmente. Nas entrevistas com os 

analistas de requisitos, as respostas foram interpretadas, categorizadas e dispostas 

em gráficos. As categorias foram definidas a partir das respostas obtidas. Apenas 
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na entrevista com a diretoria, o conteúdo das respostas foi interpretado e resumido 

de forma individualizada. 

Ao todo foram feitas 11 entrevistas, com os líderes de cada equipe (2), com o 

diretor de sistemas (1) e com analistas de requisitos (8). Foram realizadas ao todo 

11 entrevistas, com carga total em horas de 11h e 12 min. 

A etapa de coleta de material documental foi elaborada sobre documentos 

que - em geral - foram utilizados pelos analistas de requisitos durante o período da 

observação. A análise do material documental coletado foi feita conforme análise 

visual dos documentos, buscando semelhanças, diferenças e a coletividade do 

trabalho. 

Por fim, este estudo realizou as triangulações - das observações, das 

entrevistas e da coleta de materiais de duas equipes de analistas de requisitos – 

relacionando os resultados alcançados.  

Os surveys podem ser considerados complementares ao método etnográfico. 

Neles foram incluídas perguntas para o público-alvo da documentação com a 

finalidade de identificar suas necessidades informacionais para assim permitir a 

construção de uma documentação adequada. O público-alvo é o interno (constituído 

de desenvolvedores, analistas de testes, líderes de equipe) e externo (constituído 

pelos clientes da fábrica de software). 

No quadro 3, é possível visualizar os objetivos e atores de cada estratégia 

utilizada nesta pesquisa. 

 

Quadro 3: Objetivos e atores de cada estratégia utilizada na pesquisa 
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Fonte: A autora (2019) 

 

3.1 Fases da pesquisa 

 

Sob uma perspectiva geral da pesquisa, o método utilizado é composto de 3 

fases e 8 etapas.  

Na figura 6 é possível visualizar todas as fases e etapas da pesquisa, assim 

como ter uma visão geral sobre as etapas que pertencem a pesquisa como um todo 

(identificado com a letra P), e as etapas que pertencem apenas a metodologia 

etnográfica (identificado com a letra E). 
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Figura 6: Etapas da pesquisa 

 

Fonte: A autora (2019) 
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A fase de planejamento consistiu na idealização inicial do projeto, 

identificando atores e etapas da pesquisa, assim como reunindo-se com a gestão e 

a liderança para explicar a pesquisa e obter as autorizações necessárias. Esta fase 

é composta por: P1 (reunião com a Gestão), E1 (identificação dos atores a serem 

observados e entrevistados), P2 (reunião com Diretoria e Líderes das equipes). 

A fase de execução consistiu de todas as etapas onde havia coleta de dados 

importantes para a pesquisa (observações, entrevistas, solicitação de documentos e 

surveys), sendo composta por: E2 (entrevista com líderes das equipes), E3a/E3b 

(observações das equipes), E4a/E4b (entrevistas com analistas de requisitos das 

equipes), E5 (solicitação de materiais) e E6 (entrevista com a diretoria de sistemas), 

P3 (Surveys com clientes), P4 (Surveys com desenvolvedores, analistas de testes e 

líderes). 

A fase de análise consiste da análise de todos os dados coletados na fase de 

execução. A fase de análise é formada pelas etapas E7a (análise das observações), 

E7b (análise das entrevistas), E7c (análise de material), E8 (triangulações), P5 

(análise de surveys) e P6 (conclusões). 

No início da análise da etnografia foram construídas listas de desafios de 

cada etapa, sendo elaboradas siglas para identificação dessas etapas e do item 

encontrado. Foram criados três grupos que relacionam o desafio com a etapa na 

qual ele foi identificado: “Desafios Levantados nas Observações da Etnografia - 

DLOE”, “Desafios Levantados nas Entrevistas da Etnografia – DLEE”, “Desafios 

Levantados nas Análises de materiais – DLAM”. Cada item possui um identificador 

individual. Ao final do capítulo, na seção de triangulação será possível ver esses 

itens organizados em tabelas. Na figura 7 é possível visualizar as etapas que dão 

origem aos grupos. 
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Figura 7: Siglas por etapas 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

Os resultados foram analisados individualmente e combinados numa lista na 

etapa de triangulação. Em seguida os desafios foram classificados em categorias 

(documentação, metodologia ágil, compartilhamento de conhecimento e consulta ao 

público) para posteriormente se discutir possíveis soluções baseadas na literatura. 

Os resultados dos surveys foram analisados considerando o perfil do público-

alvo da documentação de requisitos. O primeiro survey foi feito com o público 

interno, constituído de desenvolvedores, analistas de testes e líderes de equipe. 

Sua análise foi dividida pelos fluxos trabalho existentes dentro da fábrica de 

software. O segundo survey foi feito com os clientes da instituição.  

3.2 Caracterização da Fábrica de software analisada 

 

Esta pesquisa ofereceu sigilo a identidade da empresa e aos participantes, 

no sentido de preservar a imagem e a privacidade de ambos. A fábrica de software 
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escolhida é responsável pela construção e manutenção de sistemas que 

administram recursos de empresas como um todo. Os sistemas (num total de sete) 

são utilizados por diversos clientes. Os sistemas servem a própria comunidade 

interna e mais de 50 clientes em todo o Brasil. A fábrica de software estudada tem 

como responsabilidade: Repassar os códigos-fonte e as documentações; Capacitar 

e treinar os clientes; Realizar apoio presencial; Disponibilizar todas as versões e 

evoluções dos softwares; Efetuar as evoluções e mudanças estruturantes. 

Os sistemas e equipes escolhidos para esta etnografia têm a 

responsabilidade de manter e atualizar os dois maiores sistemas da fábrica de 

software, sistemas estes com objetivos distintos (um financeiro e outro acadêmico). 

No momento da escolha das equipes foram selecionadas as que tinham maior 

necessidade de suporte nas atividades de documentação. 

Era sabido que a fábrica de software escolhida estava passando por 

mudanças em sua forma de documentar os requisitos, sendo este um cenário 

propicio ao estudo etnográfico. 

 

3.3 Considerações finais 

 

A pesquisa utilizou o método etnográfico do tipo participante e organizacional, 

para descoberta dos desafios em duas equipes de analistas de requisitos. Foram 

utilizadas três formas de coleta de dados (observações, entrevistas e coleta de 

materiais). Utilizar essas formas de coleta indicadas na literatura foi importante por 

dois motivos. Primeiro, por permitir ao observador-participante perceber mais 

detalhes sobre o contexto observado. Segundo, porque alguns desafios 

identificados são evidenciados por mais de um método, o que reduz a possibilidade 

de um item ter origem numa interpretação equivocada do etnógrafo. Adicionalmente 

a ideia de elaborar e aplicar Surveys com público-alvo da documentação foi 

essencial para descobrir as necessidades informacionais desse público.  

A metodologia utilizada nessa pesquisa pode ser adaptada para o uso em 

outras fábricas de software que queiram descobrir desafios específicos vividos por 

suas equipes. Da mesma forma, a aplicação e adaptação periódica dos surveys 

deve melhorar a efetividade das documentações produzidas.  
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4 Aplicação da etnografia 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa qualitativa do 

tipo etnográfico, que consistiu no acompanhamento de analistas de requisitos de 

duas equipes, realizada por meio de observações de campo, entrevistas e coleta de 

material documental.  

 

4.1 Resultados das entrevistas com os líderes 

 

As entrevistas com os líderes de equipe foram realizadas antes do período de 

observação (de acordo com a figura 6), com o intuito de conhecer um pouco das 

equipes, da dinâmica de trabalho, do gerenciamento das atividades, da experiência 

e das dificuldades de liderança. 

Com um carácter mais exploratório, nesta entrevista foram feitas perguntas 

sobre a formação, a experiência profissional e acadêmica, buscando conhecer 

também um pouco da equipe, do planejamento, do conhecimento na área da 

Engenharia de requisitos e dos processos. 

Esta seção inclui as entrevistas com os dois líderes (um de cada equipe). 

Serão colocados aqui os resultados consolidados de algumas das principais 

questões, com intuito de preservar a identidade dos participantes.  

 

 Formação 

 

I. Perfil dos líderes: Idades entre 35 e 37, com 3 anos de experiência. Possuem 

pós-graduação (áreas de computação e design).   

 

      Equipe 

 

II. Atividades dos analistas de requisitos relatadas pelos líderes: Pensar o 

sistema, visitar clientes, analisar as demandas, participar de reuniões para 

levantar os requisitos, documentar, tira dúvidas de negócios, montar e 

oferecer treinamentos. 
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III. Os líderes de equipe entrevistados relataram que o processo seletivo da 

fábrica de software se utiliza de entrevistas e da aplicação de provas 

técnicas. 

 

IV. Quanto aos critérios de atribuição de funções para novos integrantes, um dos 

líderes afirmou escolher as funções com base no estudo e aprendizado 

individual dos integrantes sobre os sistemas. O segundo afirmou que não 

existe um processo definido. O aprendizado surge naturalmente com o dia-a-

dia. 

 

V. Em relação ao rodízio de funções dentro das equipes, os líderes afirmaram 

que a forma de contratação por especialidades limita a possibilidade de 

realizar rotações funcionais. A rotação entre os sistemas existe quando 

autorizado/solicitado pela direção de desenvolvimento. 

 

VI. Para motivar as equipes, os líderes citaram utilizar a própria reunião diária, 

feedbacks informais e a delegação/descentralização de responsabilidades. 

 

      Planejamento 

 

VII. Dentre as ferramentas de trabalho mais utilizadas estão o redmine e o trello 

(gestão de atividades/tarefas), ferramenta da empresa para realizar a 

interação com os clientes, git (versionamento de artefatos), postgres (banco 

de dados) e spring/springmvc. 

 

VIII. Quanto aos artefatos mais utilizados, os líderes citaram planilhas, quadro 

Kanban/Scrum, indicadores do desenvolvimento/manutenção e consultas 

diretas a base do redmine. 

 

IX. Em relação aos artefatos prioritários para tomada de decisão, os líderes 

citaram as próprias tarefas bem como o detalhe de informação contido nelas, 

e a wiki utilizada para documentar os sistemas. 
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X. Um dos líderes percebe que a demanda sobre seu sistema possui uma 

variação no início de cada semestre. Para os demais sistemas mantidos, 

essa variação não é percebida ao longo do ano. 

 

Requisitos 

 

XI. Quando perguntados sobre a adequação da documentação ao trabalho das 

equipes, os líderes responderam que a nova documentação não atende a 

sua necessidade informacional, pois é focada na necessidade do cliente. Um 

dos líderes lembrou que a apresentação de novas funcionalidades consiste 

de uma reunião onde o analista de requisitos detalha o que será construído 

no sistema. A partir daí, são feitas as estimativas de tempo e o próprio 

analista de requisitos cria as tarefas da equipe na ferramenta de gestão de 

atividades. 

 

XII. Em relação a utilização da documentação pelos clientes, os líderes indicaram 

que o principal problema é que a documentação está desatualizada e não 

abrange todas as versões anteriores. 

 

XIII. Os líderes reconhecem a atuação dos analistas de requisitos em todas as 

fases dos projetos: nas reuniões, priorizando as demandas com base na 

informação dos clientes, construindo requisitos, esclarecendo dúvidas da 

equipe de desenvolvimento, homologando alterações e novas 

funcionalidades e cadastrando tarefas nas ferramentas de gerenciamento de 

atividades. 

 

XIV. Quando perguntados sobre a importância do analista de requisitos, os líderes 

concordam que sua participação é essencial, sobretudo durante a evolução 

dos sistemas. Com a decisão de concentrar a documentação na visão do 

cliente externo, a dependência dos analistas de requisitos é total. 
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XV. Em relação a adequação dos artefatos, os líderes concordam que a 

informação mais disponível está nas tarefas. A documentação não é 

satisfatória, uma vez que a mesma não está mais voltada às necessidades 

do público interno. A dependência da disponibilidade dos analistas de 

requisitos é alta. Documentação de código e de testes também não é 

adequada. 

 

XVI. As tarefas são incluídas na ferramenta de gerenciamento sem seguir um 

modelo/estrutura definida, ou seja, em um campo aberto. Isto é importante 

pois a tarefa é o recurso de informação mais utilizado pelas equipes a todo 

momento. 

 

XVII. A quantidade excessiva de interrupções a equipe de analistas de requisitos 

não planejadas dificulta a produtividade da atividade de especificação. 

 

XVIII. Os líderes acreditam que o processo poderia melhorar se as atividades de 

relacionamento com o cliente e de representação do projeto (Product Owner) 

não fossem designadas para os analistas de requisitos. 

 

            Processos 

 

XIX. Em relação a adequação dos processos às necessidades das equipes, os 

líderes entrevistados afirmam que é preciso rever a dependência da presença 

física dos analistas de requisitos, como também pensar um tipo de 

documentação adequada aos testes. 

 

4.2 Resultados da observação 

 

Este relato retrata observações feitas pela pesquisadora no acompanhamento 

das atividades de duas equipes de requisitos durante o período total de 80 horas, 

dividido entre as duas equipes 40h (cada), ou seja, uma semana (5 dias – 8h por 
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dia) cada equipe. Neste item 4.3 será demonstrado observações relativas as duas 

equipes observadas, o subitem 4.3.1 Histórico da documentação (Relata uma linha 

do tempo relacionada a documentação das equipes); o subitem 4.3.2 Fluxo de 

atividades das equipes (Relata o funcionamento geral das equipes, como estão 

organizadas em suas atividades); o subitem 4.3.3 Os analistas de requisitos (Relata 

as atribuições dos analistas de requisitos); o subitem 4.3.4 Os clientes (Relata sobre 

o público atendido pelas equipes); o subitem 4.3.5 A direção de sistemas (Relata 

sobre o relacionamento entre analistas de requisitos e a direção de sistemas). 

 

 4.2.1 Histórico da documentação 

 

Os sistemas em questão funcionam de maneira integrada e por diversas 

situações os analistas das diferentes equipes precisam interagir, seja para resolver 

problemas e correções, seja para evoluir alguma funcionalidade.  

O trecho a seguir relata sobre o histórico da documentação dos dois sistemas 

mantidos pelas equipes analisadas: 

1. Os projetos avaliados possuem aproximadamente 14 anos de existência. 

Durante anos, estes sistemas não foram documentados de forma adequada.  

2. Posteriormente, a fábrica de software, adotou a utilização de uma ferramenta 

wiki interna com o intuito de documentar o detalhamento as informações 

necessárias sobre os softwares. 

3. Com certo tempo de uso da wiki, sua efetividade e a rastreabilidade da 

mudança dos requisitos passou a ser questionada dentro da empresa, 

principalmente por dificuldades no versionamento de artefatos.  

4. Recentemente, adotou-se então uma ferramenta Git para o adequado 

armazenamento da documentação. Neste momento, os analistas passam a 

trabalhar com uma documentação representada por: Especificação de caso de 

uso, Glossário e Mensagens de sistema (alertas). 
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 4.2.2 Fluxo de atividades das equipes 

 

As equipes possuem dois fluxos de atividades: i) “Sustentação”, no qual é 

feita a manutenção dos sistemas, reparando erros e realizando pequenos ajustes; e 

ii) “Evolução”, onde são desenvolvidas e implantadas as novas versões e novas 

funcionalidades. No fluxo de sustentação, as atividades são recebidas através de 

um sistema de gerenciamento de atividades. Elas são cadastradas pelo setor de 

suporte de tecnologia interno da fábrica de software a partir de uma solicitação de 

usuários. No fluxo de evolução, as atividades são definidas de acordo com os novos 

requisitos de cada sistema. Estas atividades são programadas e divididas por 

sprints. 

 

 4.2.3 Os analistas de requisitos 

  
As atribuições dos analistas de requisitos dividem-se entre as atividades de: 

i) elicitação de requisitos; ii) validação de módulos ou funcionalidades; iii) criação de 

novas atividades para a equipe; iv) planejamento de sprints; v) produção de 

artefatos documentais, videoconferências e vídeo-manuais; vi) treinamentos; e vii) 

apoio a clientes, usuários internos e a sua própria equipe (desenvolvedores e 

testadores). 

As equipes de testes e desenvolvimento recebem seu trabalho por meio de 

tarefas. Como as tarefas não possuem o detalhamento necessário, os analistas de 

requisitos são constantemente demandados para detalhar regras de negócio. Caso 

o analista de requisitos esteja ausente ou não possa atender, as atividades são 

adiadas.  

A função de analista de negócio está integrada a equipe de requisitos. Nas 

equipes não a presença de especialistas em arquitetura de software, designers de 

interface ou projetistas de banco de dados. Estas funções são desempenhadas 

pelos desenvolvedores.  
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 4.2.4 Os clientes 

 

   O público-alvo das equipes em questão são: 1. Clientes internos (pois a 

própria empresa utiliza os sistemas) e 2. Clientes externos (utilizadores e/ou 

distribuidores dos sistemas customizados). Os cliente externos e internos em sua 

maioria são equipes que trabalham com Tecnologia da Informação (TI) implantando 

e/ou mantendo os sistemas da fábrica de software para outras empresas e apesar 

de ser oficializado que o contato das equipes de requisitos deve ser com clientes 

que tenham conhecimento técnico, eventualmente o contato para dúvidas e/ou 

problemas ocorre com clientes que não trabalham com TI.  

No fluxo dos clientes os usuários dos sistemas das empresas entram em 

contato com as equipes de suporte de TI abrindo chamados e caso essa equipe não 

consiga resolver, ela deve entrar em contato com os analistas de requisitos da 

fábrica de software para obter o apoio necessário. 

Os diversos clientes possuem versões atuais ou anteriores dos sistemas. 

Cada cliente utiliza os sistemas conforme suas próprias necessidades. Por este 

motivo, a equipe de requisitos responde a questionamentos sobre essas diversas 

versões. 

Com foco nos clientes, há pelo menos três anos são produzidos vídeos-

manuais por essa equipe de requisitos em um canal aberto no Youtube, com o 

objetivo de facilitar o uso de funcionalidades básicas e suprir dúvidas na utilização 

do sistema. 

O ferramental utilizado para o gerenciamento do projeto é composto por: 

Redmine; Github; Trello e Planilhas no google drive. Fora os meios de comunicação 

habituais, esses analistas ainda contam com um sistema produzido pela própria 

fábrica de software para lidar com algumas atividades relacionadas ao fluxo de 

evolução. Nesse sistema, as sugestões mais votadas pelos clientes passam pela 

análise do analista de requisitos do módulo relacionado para então serem 

implementadas.  
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 4.2.5 A direção de sistemas 

 

 Além das reuniões habituais, as equipes de requisitos também participam a 

cada 15 dias de uma reunião com o diretor de sistemas para que ele possa 

acompanhar a construção dos novos casos de uso. Nessa reunião o diretor toma 

decisões junto aos analistas e tira dúvidas sobre a construção dos casos de uso. 

Uma planilha é mostrada na reunião com todos os casos de uso para cada analista, 

o que foi feito, o que falta elaborar, o tempo estimado e tempo gasto para fazer cada 

caso de uso. Nessas reuniões algumas decisões já foram tomadas pelos analistas e 

pela direção, como por exemplo a decisão de desconsiderar CRUDS, pós condições 

e requisitos não funcionais. Algumas dificuldades também são relatadas como a 

sensação de lentidão na construção dos artefatos. 

A fábrica de software também está financiando dois cursos online para aos 

analistas de requisitos, para que possam se aperfeiçoar no conhecimento da 

Engenharia de Requisitos. 

Anteriormente à execução dessa pesquisa, a equipe de requisitos relatou à 

direção dificuldades na construção dos artefatos em ambiente de trabalho pois havia 

muitas interrupções demandadas pelas equipes de desenvolvimento, testes e por 

clientes. A direção autorizou que os analistas de requisitos trabalhassem de casa na 

construção desses artefatos em pelo menos 1 dia na semana.  

 

4.3 Observação da equipe 01 

 

Anteriormente foram citados aspectos gerais relativo as duas equipes estudadas, 

nesta seção relatamos aspectos específicos da equipe 01. O item 4.4 subdivide-se 

em: 4.4.1 Equipe 01 (Sistema e composição da equipe); 4.4.2 Os analistas de 

requisitos (Caracterização da equipe de analistas de requisitos da equipe 01); 4.4.3 

O ambiente físico (Caracterização do ambiente de trabalho das equipes); 4.4.4 

Atividades coletivas observadas (Atividades realizadas pelos analistas de requisitos 

com outros integrantes da equipe, outras equipes e/ou clientes). 
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4.3.1  Equipe 01 

 

O projeto da equipe é um sistema de ERP (Enterprise Resource Planning), 

com aproximadamente 14 anos de existência. Esse sistema está dividido em 45 

módulos. 

A equipe é composta por 31 pessoas, sendo 1 líder de equipe, 16 

desenvolvedores, 9 testadores e 5 analistas de requisitos. O líder de equipe também 

atua como desenvolvedor.  

 

 4.3.2 Os analistas de requisitos 

 

Cada analista de requisitos é responsável por um ou mais módulos do 

sistema e na sua ausência, outro analista é alocado para tratar de eventuais 

problemas ou de demandas urgentes.  

Esses analistas de requisitos possuem idades entre 24 à 38 anos. São quatro 

pessoas do sexo masculino e uma pessoa do sexo feminino. Todos com formação 

acadêmica em áreas relacionadas a Computação (Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento). Dois dos analistas possuem experiência inferior a dois anos. 

Outros três analistas possuem experiência entre oito a nove anos. 

Dois dos analistas desta equipe também efetuam algumas atividades de 

testes, principalmente com suporte mais específico aos testadores (supervisão e 

gerenciamento). Isto acontece porque os mesmos, anteriormente, exerciam 

atividade no cargo de testes.  

Para sanar dúvidas e resolver problemas, são utilizados vários canais de 

comunicação em diversas ferramentas, como Skype, Slack, Whatsapp, E-mails, 

Trello (como forma de comunicação sobre andamento de atividades) e ligações 

telefônicas. Ainda, é possível comunicar-se com a equipe de requisitos através de 

um sistema específico, criado pela fábrica de software, que é usado também para 

consultar dúvidas já esclarecidas anteriormente a qualquer cliente.  
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 4.3.3 O ambiente físico 

 

O ambiente físico é compartilhado por duas equipes, sendo a equipe 01 que 

estamos observando e por uma equipe de outro projeto não observado. Não há 

agrupamentos físicos por funções ou atividades. O ambiente é refrigerado e bem 

iluminado. As mesas são pequenas e individuais. Os integrantes ficam lado a lado 

e/ou frente a frente. 

 

 4.3.4 Atividades coletivas observadas 

 

Nesta equipe foi possível acompanhar uma reunião de sprint de um módulo 

especifico pertencente ao sistema, onde a equipe fez uma pequena retrospectiva da 

sprint anterior. Foram discutidos: i) o que foi feito, ii) o que ficou pendente, iii) o que 

deu certo, iv) o que deu errado e v) o que é possível melhorar. Nessa reunião, 

alguns pontos foram considerados relevantes para esta pesquisa, como por 

exemplo: i) a dificuldade em estipular prazos de entrega; ii) Gargalos no processo 

produtivo  (onde uns ficam aguardando a atividade ser passada, e há momentos de 

ausência de atividade para alguns integrantes); iii) dificuldade em documentar os 

problemas ocorridos nas sprints juntamente com as decisões tomadas e a razão 

para determinada decisão; iv)  A equipe de testes relatou que o Redmine não 

atende suas necessidades e que a produtividade dos testes exploratórios não é 

adequada; v) os documentos e até cenários construídos antes do desenvolvimento 

beneficiaram muito os desenvolvedores e testadores. A equipe demonstrou algumas 

dúvidas sobre a quantidade de tarefas em cada sprint e dúvidas sobre o critério de 

abertura das tarefas. Esta reunião teve duração de 3h e 30min. 

Também foi possível acompanhar uma reunião com clientes deste sistema, 

um analista desta equipe e outro da equipe 02 (relatada posteriormente). Os 

analistas apresentaram aos clientes alguns processos desenhados com software 

Bizagi, posteriormente o cliente enviou a ata da reunião e a lista de alterações 

solicitadas. Neste ponto, não existem modelos padronizados para receber essas 

informações. 

Houve também uma reunião entre dois analistas de requisitos para divisão de 

tarefas da sprint que se iniciava. Estes tiveram dúvidas quanto a divisão das tarefas 
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por estória e dúvidas relacionadas a como estimar o custo das tarefas. Dificuldades 

relacionadas à engenharia reversa também foram citadas. 

 

4.4 Observação da equipe 02 

 

Conforme visto no item 4.4, o item 4.5 também abordada características únicas 

da equipe, desta vez da equipe 02. O item 4.5 subdivide-se em: 4.4.1 Equipe 02 

(Sistema e composição da equipe); 4.4.2 Os analistas de requisitos (Caracterização 

da equipe de analistas de requisitos da equipe 02); 4.4.3 O ambiente físico 

(Caracterização do ambiente de trabalho das equipes); 4.4.4 Atividades coletivas 

observadas (Atividades realizadas pelos analistas de requisitos com outros 

integrantes da equipe, outras equipes e/ou clientes). 

 

 4.4.1 A equipe 02 

 

O projeto da Equipe 02 é um sistema de informações acadêmicas, com 

aproximadamente 14 anos de existência. Esse sistema está dividido em 35 

módulos. 

A equipe é formada por 26 pessoas, sendo um líder de equipe (também 

desenvolvedor), outros 17 desenvolvedores, 6 testadores e 3 analistas de requisitos.  

Esta equipe possui três analistas de requisitos, dos quais apenas dois foram 

observados porque o terceiro estava afastado por licença médica.  

 

 4.4.2 Os analistas de requisitos 

 

Esses analistas de requisitos possuem idades entre 32 à 36 anos, sendo 

duas pessoas do sexo feminino e uma pessoa do sexo masculino. - (o analista 

afastado é do sexo feminino). Todos têm formação acadêmica em áreas 

relacionadas à Computação (Engenharia da Computação, Sistemas de Informação 

e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento).  Dois analistas possuem experiência 

entre nove a 10 anos. O terceiro analista possui experiência de três anos. 
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Assim como na primeira equipe observada, cada analista de requisitos é 

responsável por um ou mais módulos do sistema, e na sua ausência, outro analista 

é alocado para tratar de eventuais problemas, ou de demandas urgentes.  

Nesta equipe foi observado que existe um bloqueio de atividades pelo 

sistema de cadastro de tarefas, assim que ela é designada para equipe. Neste caso, 

o analista de requisitos centraliza as atividades, que ficam aguardando sua análise 

para definir se é apenas um ajuste ou se a tarefa pode virar um requisito novo.   

Para sanar dúvidas e resolver problemas, são utilizados vários canais de 

comunicação em diversas ferramentas, como Skype, Whatsapp, E-mails e ligações 

telefônicas. Diferente da equipe 01 esta equipe não utiliza o Slack ou Trello. Ainda, 

é possível comunicar-se e dirimir dúvidas com a equipe de requisitos através de um 

sistema específico, criado pela fábrica de software, onde é possível também 

consultar dúvidas já esclarecidas anteriormente a qualquer cliente.  

 

 4.4.3 O ambiente físico 

 

O ambiente físico é utilizado apenas pela equipe do projeto observado. Não 

há agrupamentos físicos por funções ou atividades. O ambiente é refrigerado e bem 

iluminado. As mesas são pequenas e individuais. Os integrantes ficam lado a lado 

e/ou frente a frente.   

 

 4.4.4 Atividades coletivas observadas 

 

No acompanhamento diário da equipe 02, foi possível acompanhar a visita de 

um cliente externo da fábrica de software. Este procurou saber sobre a 

documentação (se era possível visualizar o documento de requisitos de cada versão 

do sistema). O analista que acompanhou a visita explicou sobre que o sistema de 

documentação utilizado sobrescrevia sempre, não salvando versões anteriores da 

documentação. Explicou ainda que um novo sistema que terá o histórico de versões 

anteriores está sendo desenvolvida pelos analistas. 

Também foi possível acompanhar duas reuniões com clientes internos. Uma 

dessas reuniões tinha como objetivo debater sobre a tentativa de eliminar uma 
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duplicação de funcionalidades contida em dois sistemas da fábrica de software, ou 

seja, uma mesma funcionalidade existia em dois sistemas diferentes. Porém os 

clientes se mostraram bastantes reativos a mudança alegando ter mais trabalho 

com a mudança. A outra reunião tinha o objetivo de debater sobre às definições de 

uma nova funcionalidade advinda de um decreto que foi institucionalizado. 

Ao fim do período de observação, houve outra reunião com o diretor de 

sistemas para que os analistas pudessem informar o que foi feito e o que faltava 

fazer em relação aos casos de usos que estavam sendo elaborados pelas equipes 

de analistas de requisitos. Nessa reunião foi relatada dificuldade na classificação 

das mensagens dos sistemas (exemplo: mensagem erro, advertência, etc), sendo 

optado por não fazer mais a classificação dessas mensagens; também foram 

citadas dúvidas com relação elaboração do bloco de dados e especificação de timer 

(que fazem parte do modelo de documentos de requisitos utilizado pela fábrica de 

software). Foi observado pela pesquisadora no momento das reuniões com a 

diretoria uma média de 2 casos de usos documentados por analista a cada 15 dias. 

 

 4.4.5 Discussão sobre a observação das equipes 

 

Apesar de serem equipes grandes para os padrões da metodologia ágil (31 e 

26 integrantes), ficou evidente para a pesquisadora que existem gargalos no 

processo produtivo de desenvolvimento, relacionados a subdivisão das equipes em 

times de requisitos, testes e desenvolvimento. A utilização da metodologia ágil 

(Scrum) de forma completa e efetiva pode contribuir para uma melhor distribuição 

das atividades, com uma nova divisão destes integrantes em grupos menores e 

multifuncionais - de modo que cada integrante seja estimulado a contribuir em 

atividades de desenvolvimento, requisitos e testes quando necessário. 

A concentração do conhecimento por determinadas pessoas também pode 

ser um grande desafio para a empresa, pois a ausência do funcionário impossibilita 

o fluxo das atividades e causa perda de produtividade. Basear a formação das 

equipes na especialização das funções também exclui do funcionário a possibilidade 

do aprendizado proporcionado pelo contato com as demais funções. Flexibilizar e 
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rotacionar a alocação de funções entre os membros das equipes permitiria: a 

disseminação do conhecimento hoje centralizado, reduziria a dependência entre o 

processo e as pessoas e a longo prazo possibilitaria ganhos na produtividade. 

 

4.5 Resultados das entrevistas com os Analistas de requisitos 

 

As entrevistas com os analistas de requisitos foram feitas num período 

posterior ao da observação, no intuito de conhecê-los melhor e tentar fazer com que 

eles pudessem ficar um pouco mais à vontade para contribuir com as questões 

levantadas. Foram realizadas oito entrevistas, cinco com a equipe 01 e três com a 

equipe 02. Pudemos entrevistar também o analista de requisitos da equipe 02 que 

estava de licença médica durante o período da observação.  

O objetivo das entrevistas com os analistas de requisitos foi entender a 

experiência, planejamento, colaboração e organização da equipe. De caráter mais 

confirmatório, buscamos conhecer a formação, a experiência profissional e 

acadêmica, as estratégias de atualização, a atuação, a organização e recuperação 

de informações, assim como ideias para melhorar a prática de trabalho. 

 Para a análise dos dados das entrevistas, as respostas dos analistas de 

requisitos foram categorizadas e sintetizadas de maneira que fosse possível 

apresentar gráficos para facilitar a discussão e análise dos dados obtidos. As 

categorias de respostas não foram apresentadas aos analistas de requisitos no 

momento das entrevistas, as perguntas foram abertas (de forma não estimulada) e 

as respostas coletadas. 

 

I. Atualização profissional 

 

Ao serem questionados sobre como buscavam a atualização profissional, 

todos os analistas de requisitos lembraram de citar o curso sobre engenharia de 

requisitos que está sendo oferecido pela fábrica de software. Contudo apenas 

62,5% destes citaram buscar atualização por conta própria.  
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A decisão da fábrica de software em patrocinar o aprimoramento e atualização 

das suas equipes de analistas de requisitos, nos permite inferir que o conhecimento 

e a manutenção deste conhecimento são ativos relevantes para o negócio desta 

empresa. Esse tipo de iniciativa tem o potencial de reforçar o interesse daqueles 

que já consideram a busca por conhecimento uma questão relevante de sua vida 

profissional, como também pode estimular àqueles que - por quaisquer motivos - 

tenham declarado não estarem buscando sua própria atualização. 

 

II. Técnicas de elicitação 

 

Quando questionados sobre sua experiência com técnicas de elicitação, foram 

citadas: Entrevistas, Protótipos, Brainstorms, Diagramas BPM, Arqueologia de 

sistemas, Engenharia reversa, Questionários e Apresentações. Sendo assim, a 

figura 8 representa este resultado: 

 

Figura 8: Experiência com técnicas de elicitação 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

A principal técnica de elicitação - citada por 37,5% dos analistas - foi a técnica 

de entrevista. 
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O resultado geral sobre as técnicas de elicitação sugere que os entrevistados 

conhecem até 8 opções distintas, contudo o domínio de algumas destas técnicas 

está concentrado em poucas pessoas. A liderança das equipes e a direção de 

sistemas pode incentivar o compartilhamento deste conhecimento, com objetivo de 

melhorar o repertório dos analistas. 

 

III. Técnicas de documentação 

 

Quando questionados sobre a experiência com técnicas de documentação, 

foram citadas: Diagramas, Atas de reunião e Casos de testes. O atual modelo de 

especificação de caso de uso não foi citado por nenhum dos analistas. Sendo assim 

a figura 9 representa essa distribuição: 

 

Figura 9: Experiência com técnicas de documentação 

 

Fonte: A autora (2019) 

Entre os diagramas citados: BPM (75%) e máquina de estados (25%).  

Os diagramas foram indicados por 50% dos entrevistados como a principal 

técnica de documentação.  

 A especificação de casos de uso e a estória de usuário (as principais 

representantes das metodologias tradicionais e ágeis, respectivamente) não foram 
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citadas. Adicionalmente, o uso de diagramas pode ser incentivado, pelo seu 

potencial em resumir informação de forma visual.  

Apenas 37,5% dos entrevistados citaram a elaboração de atas de reunião. 

Apesar de não fazer parte do documento de requisitos, a ata serve como um 

registro histórico da interação entre o cliente e a equipe, sua produção é importante 

principalmente em contextos de maior rotatividade das partes. A elaboração das 

atas pode ser otimizada, à medida que o redator exercita sua capacidade de 

síntese. 

 

IV. Técnicas de validação 

 

Quando questionados sobre a experiência com técnicas de validação, foram 

citadas: “Validação com o cliente” (37,5%) e “Validação sem o cliente” (62,5%). 

Nota-se que as pequenas alterações são feitas sem cliente, enquanto as grandes 

alterações são preferencialmente feitas em sua presença.  

Neste item, não foram citadas estratégias como “validação por protótipo”, 

“utilização de checklist”, nem a “leitura baseada em perspectiva”. 

 

V. Estratégias para gerenciamento de requisitos 

 

Quando questionados sobre quais estratégias de gerenciamento de requisitos 

são mais utilizadas, foram citadas: Quadro de tarefas (12,5%) e Estudos de impacto 

(12,5%), enquanto 75% dos analistas não citou uso de estratégias para gerenciar 

requisitos.  

Sendo assim, a figura 10 representa essa distribuição: 
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Figura 10: Uso de estratégias para o gerenciamento de requisitos 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

Como existe uma capacitação interna sobre análise de requisitos ocorrendo 

concomitantemente à realização deste estudo etnográfico, torna-se relevante avaliar 

(1) se o conteúdo abordado no treinamento interno inclui orientação sobre 

estratégias para o gerenciamento de requisitos e (2) a eventual melhora na forma de 

trabalho dos analistas de requisitos. 

 

VI. Importância do analista de requisitos 

 

Quando questionados sobre qual a importância do Analista de requisitos, 

foram citadas: Domínio do negócio, Capacidade de criar soluções, Ligação entre 

cliente e equipe de desenvolvimento e a própria importância dos requisitos. 37,5% 

não souberam responder. Sendo assim a figura 11 representa esse resultado: 
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Figura 11: Importância do Analista de requisitos 

 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

Este resultado sugere um baixo nível de consciência sobre a importância de 

sua própria função para o resultado do grupo. Conhecer as necessidades de 

desenvolvedores, analistas de teste e de clientes pode contribuir para a melhora 

desta consciência. Nesse sentido, os questionários realizados por esta pesquisa 

cujos resultados serão apresentados após o estudo etnográfico são particularmente 

relevantes para esta questão. 

 

VII. Artefatos prioritários 

 

Quando questionados sobre quais artefatos tinham sua elaboração como 

prioritárias, foram citados: Especificação de caso de uso (87,5%), diagrama de 

estados (12,5%), tarefas (12,5%) e “não existe artefato prioritário” (12,5%). Sendo 

assim a figura 12 representa este resultado: 

 

 



 

67 

 

 
 

Figura 12: Percepção dos artefatos prioritários 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

A observação etnográfica revelou que a comunicação das equipes depende 

formalmente da criação e do conteúdo descrito nas tarefas e - informalmente - da 

presença e da disponibilidade dos analistas de requisitos. Apesar disto, a tarefa não 

foi reconhecida como um artefato prioritário. 

Para metodologias ágeis, existem outros artefatos que podem ser utilizados 

para substituir a função do caso de uso (por exemplo, as estórias de usuário). A 

investigação sobre as formas de construí-lo e as principais diferenças entre o 

modelo de caso de uso e das estórias de usuário deve ser incentivada. 

 

VIII. Preferência no estilo de escrita dos requisitos 
 

Quando questionados sobre a preferência no estilo de escrita dos artefatos, 

foram citados: simples, detalhado, com imagens e 25% não respondeu. Sendo 

assim a figura 13 representa essa distribuição: 
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Figura 13: Estilo de escrita 

 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

IX. Público-alvo da documentação 

 

Quando questionados sobre o público-alvo da especificação de caso de uso, 

foram citadas: Clientes (87,5%), equipe de suporte (12,5%), desenvolvimento (25%), 

testes (12,5%) e apenas 12,5% não respondeu. Sendo assim, a figura 14 representa 

esse resultado: 

Figura 14: Público-alvo da documentação 

 

Fonte: A autora (2019) 
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A equipe de desenvolvimento e de testes são citadas apenas por 25% e 

12,5% dos entrevistados, respectivamente. Este item mostra a necessidade de 

reforçar a relevância do trabalho realizado pela equipe de requisitos para o público 

interno. Ao explorar o ponto de vista e as necessidades de desenvolvedores, 

testadores e do público externo sobre a documentação, o resultado desta etnografia 

deve colaborar para a percepção dessa importância. 

 

X. Processo de gerenciamento de requisitos 

 

Quando questionados sobre o processo utilizado para o gerenciamento de 

requisitos, foram citadas: Gerenciamento coletivo, Gerenciamento individual e para 

25% não existe gerenciamento.  

Sendo assim a figura 15 representa essa distribuição: 

 

Figura 15: Processo de gerenciamento de requisitos 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

No gerenciamento coletivo foram citadas as ferramentas: Wiki (25%) e 

GitHub (37,5%). A Wiki era utilizada antes do novo modelo de especificação e neste 

novo modelo para as especificações de casos de uso é pretendido utilizar o GitHub. 
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XI.  Políticas e modelos da documentação 

 

Quando questionados sobre a existência de políticas e modelos, foram 

citadas: Existe Política, Existe Modelo, não existe política e não existe modelo. 

Dentro da política foi citado o trabalho Home Office para a construção das 

especificações, enquanto em modelo foi citada a existência do guia para elaboração 

da especificação. O guia para construção dos casos de uso, também foi confundido 

com política. Sendo assim a Figura 16 representa essa distribuição: 

 

Figura 16: Existência de políticas e modelos 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

Cada ambiente possui necessidades informacionais distintas, de acordo com 

sua realidade específica. Também é preciso considerar que um padrão é uma 

convenção que será revista e melhorada com o passar do tempo. Dado que o objeto 

observado (o sistema) tem um ciclo de vida superior a uma década, torna-se 

inevitável que padrões distintos convivam no tempo, colocando em xeque parte do 

objetivo de um esforço de padronização. 

Neste contexto, o essencial é ter clareza de que qualquer padronização 

sempre estará a serviço da necessidade informacional das pessoas do seu tempo 
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XII. Base de conhecimento 

 

A base de conhecimento é importante para o compartilhamento do 

conhecimento. Ela pode ser utilizada como um termômetro do nível de 

conhecimento explícito que um grupo tem sobre um determinado objeto. Além disso, 

ela pode ser utilizada para reutilização de requisitos já estruturados proporcionando 

maior produtividade. 

Quando questionados sobre a existência e a utilização de uma base de 

conhecimento, onde se possa recuperar informações importantes para reuso, as 

respostas foram: “não existe”, “existe, mas não faz reuso”, “faz reuso” e “não 

respondeu”. Sendo assim a figura 17 representa essa distribuição: 

Figura 17: Existência e utilização de uma base de conhecimento 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

XIII.  Estratégias de recuperação de informação 

 

Quando questionados sobre a existência de estratégias de Recuperação de 

Informações, onde se possa recuperar informações importantes, principalmente na 

tomada de decisão, as respostas foram: Baseada em conhecimento tácito (75%) e 

baseada em conhecimento explícito (37,5%). Esses termos não foram utilizados 
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pelos analistas, porém a resposta foi interpretada para esse entendimento e facilitar 

a análise dos dados.  

No caso das estratégias explícitas, as respostas foram: Tarefas (25%), E-mails 

(12,5%) e Legislação (25%). Sendo assim a figura 18 representa esse resultado: 

Figura 18: Tecnologias encontradas em estratégias explícitas 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

No caso das estratégias Tácitas, as respostas foram: Consulta clientes (50%), 

não consulta clientes (12,5%), baseada em conhecimento tácito próprio (62,5%) e 

baseada em conhecimento tácito da equipe (62,5%). Sendo assim a figura 19 

representa esse resultado: 

Figura 19: Características encontradas em estratégias tácitas 

 

Fonte: A autora (2019) 
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XIV. Evidências legais  

 

Quando questionados sobre a demonstração de uma evidência legal de um 

requisito, as respostas foram: e-mails (62,5%), evidência inclusa no sistema (75%), 

solicitações de suporte (12,5%), registro na tarefa (37,5%).  

Sendo assim a figura 20 representa esse resultado: 

Figura 20: Demonstração de uma evidência legal 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

XV. Oportunidades para melhorar o trabalho realizado 
 

Quando questionados sobre como eles acreditam que sua prática de trabalho 

pode ser melhorada, as respostas foram: Mais pessoas na equipe (25%), trabalhar 

somente com Análise e Especificação (25%), Participação em eventos, cursos e 

reuniões na área de requisitos (12,5%), trabalhar sem interrupções (25%), mais 

conhecimento na área de requisitos (62,5%), melhor gerenciamento do tempo 

(37,5%). Sendo assim a figura 21 representa esse resultado: 
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Figura 21: Autoavaliação sobre melhorias das práticas 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

Na percepção da própria equipe de requisitos, a aquisição de conhecimento 

lidera dentre as alternativas para a melhoria das práticas do dia-a-dia. Este 

resultado é compatível com a questão feita anteriormente sobre a atualização 

profissional. Os percentuais de entrevistados que declararam preocupar-se com a 

aquisição e manutenção de seu conhecimento são compatíveis (ambos em torno de 

62,5%). 

 

4.6 Resultados da entrevista com a diretoria de sistemas 

 

Nesta seção relatamos resultados obtidos com a entrevista realizada com a 

diretoria de sistemas. Essa entrevista teve um roteiro diferente das mostradas 

anteriormente. O objetivo dessa entrevista foi entender limitações, desafios, 

decisões agregadas a equipe de requisitos. De caráter mais confirmatório pois foi a 

última entrevista realizada, na entrevista com o diretor de sistemas buscamos 

conhecer a formação, a experiência profissional e acadêmica, a atuação, o 

conhecimento sobre a documentação de requisitos, as decisões, os desafios da 

gestão e a visão sobre a descontinuidade de softwares utilizados e os sistemas 

legados. 
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      Formação 

 

I. Perfil da diretoria: Idade 40 anos, possui pós-graduação (doutorado) na área 

de computação. Tempo de experiência de 8 anos com desenvolvimento de 

software, gestão e coordenação de atividades de arquitetura, bem como na 

área de requisitos.  

 

           Documentação de requisitos 

 

 

II. Dentre os artefatos mais utilizados pelas equipes, o entrevistado citou: 

Especificação de caso de uso, diagrama de caso de uso, e alguns diagramas 

auxiliares (diagrama de fluxo de processo, modelagem de negócio). Esses 

artefatos foram escolhidos por serem considerados os que geram maior 

custo-benefício para o desenvolvimento. O entrevistado considera importante 

gerar e manter uma documentação que possa ser útil para os clientes 

externos, pois acredita que a proximidade dos analistas de requisitos com a 

equipe de desenvolvimento é suficiente para suprir eventuais necessidades 

internas. O entrevistado considera importante ter uma documentação mínima 

para: (1) iniciar e guiar o desenvolvimento, (2) quando é necessário realizar 

uma mudança em uma funcionalidade e (3) quando os analistas de requisitos 

deixam a equipe. Também afirmou compreender a relação entre a 

documentação e o trabalho dos analistas de testes. Para os clientes, o 

entrevistado considera que uma boa documentação pode funcionar como 

uma apresentação do sistema. 

 

III. Em relação aos consumidores internos da documentação, o entrevistado 

considera que os analistas de requisitos são os primeiros interessados em 

virtude do caráter histórico dos artefatos. Em segundo lugar, cita os 

testadores. O entrevistado considera que os desenvolvedores conseguem 

“sobreviver” sem uma documentação, reafirmando considerar fundamental 

que o analista de requisitos esteja sempre “por perto”.  
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IV. Dentre as dificuldades que a equipe de especificação tem hoje, o 

entrevistado cita primeiramente o custo de adaptação à nova estratégia de 

documentação. Nesse momento, o entrevistado relata ter ciência de 

que cada um dos analistas acaba criando um jeito particular de resolver 

problemas com a documentação. Citou também a importância que o curso de 

engenharia de requisitos - pago pela empresa - teve no nivelamento do 

conhecimento básico das suas equipes. 

 

Decisões 

 

V. Quando perguntado sobre os estímulos à colaboração das equipes, o 

entrevistado afirma que a filosofia de trabalho da empresa é pela 

coletividade, que os sucessos e os fracassos nas metas pertencem ao grupo 

todo. Nesse ponto, o entrevistado relembra uma das mudanças que 

patrocinou, na qual direcionou os times para cada um dos sistemas. Essa 

mudança – afirma - melhorou a comunicação geral e tem estimulado a 

cooperação entre os líderes das equipes. 

 

VI. Em relação a comunicação com os clientes, afirma ter patrocinado a 

construção/adesão de uma ferramenta de compartilhamento de dúvidas de 

uso comum entre os clientes. O diretor ressaltou que alguns clientes 

customizam seus sistemas e que parte desse aprendizado não retorna para a 

empresa. 

 

VII. Em relação a estratégia de implantação de seus sistemas, o entrevistado 

citou que existem profissionais dedicados ao apoio, mas que a 

responsabilidade de projetar e realizar a implantação dos sistemas adquiridos 

é dos clientes. 

 

VIII. O entrevistado acompanha suas equipes por meio de métricas específicas 

(número de tarefas desenvolvidas, tempo de desenvolvimento, número de 
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erros) em dashboards. Os dados são extraídos por um processo automático 

da ferramenta de gestão de atividades interna da empresa. 

 

Desafios da Gestão 

 

IX. Quanto a importância do profissional de requisitos, o entrevistado afirmou ser 

fundamental a presença do analista no grupo, principalmente que ele seja 

ativo, que conheça as regras de negócio e que atue como um Product 

Owner, defendendo o interesse do usuário final. 

 

X. Quando questionado sobre a aparente concentração das funções de análise 

de requisitos e análise de negócio sobre a equipe de analistas de requisitos, 

o entrevistado afirmou acreditar que os papéis podem ser executados pela 

mesma pessoa. Com base no contexto atual, concluiu que os especificadores 

das equipes têm atuado majoritariamente como analistas de requisitos, 

embora relate incentivá-los a estarem mais próximos dos clientes. 

 

Descontinuidade de ferramentas e sistemas legados 

 

XI. O entrevistado afirmou que as decisões pela descontinuidade de ferramentas 

(exemplo: wiki) de trabalho são tomadas em observação ao contexto. Nada é 

feito às pressas. A avaliação de novas ferramentas é feita com cautela. 

Ferramentas são descontinuadas no momento que elas passam a não 

atender as demandas das equipes. 

 

XII. Em relação aos impactos causados pelas variações do número de contratos, 

o entrevistado respondeu que as saídas de clientes impactam a questão 

financeira da empresa, da mesma forma que entradas excessivas num curto 

espaço de tempo poderiam impactar a capacidade de atendimento. 

Historicamente, ponderou que não ocorrem grandes variações no número de 

clientes num curto espaço de tempo, o que permite a empresa se adequar 

com mais tranquilidade. 
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Expectativas 

 

XIII. Por fim, concluiu afirmando que a expectativa geral das equipes envolvidas é 

de que este trabalho etnográfico possa ajudá-los a identificar gargalos e por 

consequências alternativas de melhoria para os processos da empresa. 

 

4.7 Análise de materiais de arquivo 

 

Na etapa de análise de materiais de arquivo, foram solicitados todos os 

documentos utilizados pelos analistas de requisitos durante a etapa de observação.    

Para a equipe 01 foram solicitados ao líder diversos documentos para a 

coleta de dados, entre eles: 1) Planilha da divisão da equipe por módulos; 2) 

Planilha de priorização de demandas; 3) Modelo da especificação de caso de uso; 

4) Prints do Trello (cada integrante da equipe de requisitos); 5) Prints do Redmine 

(necessário visualização dos campos de cadastro da tarefa); 6) Print da imagem 

mostrada na TV com gráficos (Kibana2); 7) Prints do sistema antigo de cadastro de 

tarefas (necessário visualização dos campos de cadastro da tarefa); 8) Wiki 

(usuário, login e senha apenas de visualização para acesso); 9) Prints de mockup 

(em fase de testes); 10) Processos desenhados no Bizagi; 11) Manuais do sistema; 

12) Documento de levantamento de dados para reunião, utilizado por um analista; 

13) Guia de elaboração de artefatos; 14) Prints dos post-its na área de trabalho 

(cada integrante da equipe de requisitos); 15) Relatório de erros; 16) Planilha de 

videoconferências; 17) Planilha de planejamento das especificações.  

Alguns desses documentos serviram também para a equipe 02 por ser um 

documento compartilhado entre as equipes. Os líderes foram informados que em 

caso de informação sigilosa, pusessem tarjas pretas nas imagens. 

As equipes não possuíam repositórios comuns para armazenar os arquivos, 

porém usam ferramentas como Trello e Google Drive servem para o 

                                                
2 Kibana (https://www.elastic.co/pt/products/kibana): O Kibana é um plugin de visualização de dados, onde é 

possível criar gráficos de barra, linha e dispersão, ou gráficos e mapas de torta em cima de grandes volumes de 
dados. 

https://www.elastic.co/pt/products/kibana
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compartilhamento de tarefas e arquivos, respectivamente. A fábrica de software não 

segue nenhum padrão para criação de tarefas ou pastas para arquivos. 

Durante o período de observação e a análise documental não foi percebida a 

existência de um ambiente visual (físico ou virtual) onde as equipes pudessem ver 

as tarefas do grupo. Ou seja, um integrante muitas vezes desconhece as tarefas 

dos outros.  

A análise do modelo de especificação de caso de uso, não indica qual o 

público-alvo e a necessidade/justificativa de cada campo deste documento. 

 

4.8 Triangulação 

 

A triangulação conforme citado anteriormente (Angrosino, 2009) é o uso de 

múltiplas fontes de dados para verificar os resultados de uma pesquisa social. 

Conforme foi visto no início deste capitulo, foram criadas siglas de acordo com 

cada etapa da etnografia para melhor análise dos desafios encontrados. Nesta 

seção foram elaboradas tabelas separadas para os “Desafios Levantados nas 

Observações da Etnografia - DLOE”, “Desafios Levantados nas Entrevistas da 

Etnografia – DLEE”, “Desafios Levantados nas Análises de materiais – DLAM”, cada 

item possui um identificador individual que será combinado a sigla da tabela para 

identificar o item. Todos os desafios encontrados impactam diretamente na equipe 

de requisitos. 

Nas tabelas (2, 3 e 4) podem ser vistas também o detalhamento e as possíveis 

soluções para os desafios. Cada desafio faz parte de uma ou mais categorias. 

Essas categorias e as referências relacionam-se com o método escolhido para a 

possível solução, porém muitas das referências abordam também os desafios 

encontrados.  
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Tabela 1: Desafios levantados nas observações da Etnografia 

  

DLOE  

Item Detalhamento Categoria Referência 

DLOE-1 Prazos de 
entrega 

A equipe relata dificuldade em estabelecer prazos de entrega. 
Possível solução - Equipes menores, multidisciplinares e sprints 
curtas podem permitir maior consciência no momento de 
planejar, redução do custo de comunicação e aumento da 
produtividade média. 

METODOLOGIA ÁGIL  CLELAND-HUANG (2017) 

DLOE-2 Gargalos no 
processo 
produtivo 

A equipe relata que acontece de determinadas funções estarem 
muito ocupadas enquanto outras ficam esperando a demanda 
chegar. 
Possível solução - Adotar equipes multidisciplinares. Repensar a 
estratégia de contratação e formação de especialistas. 

METODOLOGIA ÁGIL  LEFFINGWELL (2010) 

DLOE-3 Possibilidade de 
aumentar a 
produtividade 
dos analistas de 
testes 

A equipe de testes relata que o Redmine não atende suas 
necessidades e que a produtividade dos testes exploratórios 
não é adequada. 
Possível solução - Estudar a necessidade informacional dos 
analistas de testes e considerar treinamento/capacitação sobre 
testes automatizados (estimular a formação de uma comunidade 
de práticas). 

COMPARTILHAMENTO 
DE CONHECIMENTO 

SANTANA (2018); KOPF 
(2018) 
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DLOE-4 Remanejamento 
da equipe 
durante as 
sprints pode 
comprometer o 
planejamento 

Apesar de ter uma equipe numerosa a realocação entre fluxos 
“manutenção e evolução” costuma ser problemática. 
Possível solução - Construção de um mapa de conhecimento e 
promoção de atividades de transformação de conhecimento. 

COMPARTILHAMENTO 
DE CONHECIMENTO 

BILESSIMO (2017); 
GASPAR (2016) 

DLOE-5 Dúvida sobre a 
quantidade de 
tarefas por sprint 

A equipe apresenta dúvidas em relação a quantidade de tarefas 
que uma sprint pode ter. 
Possível solução - Adoção de sprints curtas e orientação sobre 
a construção de uma memória de grupo. 

METODOLOGIA ÁGIL WANG (2018) 

DLOE-6 Documentação 
utilizada 
anteriormente 
não atende 
diversas versões 
do sistema 

Na documentação utilizada anteriormente não era possível 
realizar o versionamento, dessa forma não foi possível 
correlacionar a documentação à versão do sistema.   
Possível solução - Adoção de ferramenta de versionamento de 
modo que o código e a especificação sejam preservados no 
tempo. Existe o planejamento para implementação no github, 
porém até o momento desta pesquisa a solução não foi testada. 

DOCUMENTAÇÃO BARBOSA (2018) 

DLOE-7 Dependência da 
disponibilidade 
dos analistas de 
requisitos para 
continuidade do 
processo 
produtivo 

As equipes de testes e desenvolvimento recebem seu trabalho 
por meio de tarefas. Como as tarefas não possuem o 
detalhamento necessário, os analistas de requisitos são 
constantemente demandados para detalhar regras de negócio. 
Caso o analista de requisitos esteja ausente ou não possa 
atender, as atividades são adiadas. 
Possível solução - Compartilhamento de conhecimento. 
Prioridade na construção de conhecimento explícito.  

DOCUMENTAÇÃO 

 

COMPARTILHAMENTO 
DE CONHECIMENTO 

NONAKA; TAKEUCHI 
(1997) 
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DLOE-8 Incerteza sobre 
a efetividade da 
mudança na 
documentação  

Os analistas de requisitos não sabem se a nova documentação 
servirá ao propósito para o qual foi elaborada. 
Possível solução - Questionários feitos com público interno e 
externo identificam quais suas necessidades informacionais 
específicas. Incluir no modelo da especificação de caso de uso 
a indicação sobre quem consome cada informação. 

DOCUMENTAÇÃO 

 

CONSULTA AO 
PÚBLICO-ALVO 

SANTANA (2018);  
DE FARIAS DANTAS 
(2017); PEREIRA (2018) 

  

DLOE-9 

Equipes muito 
grandes (30 
pessoas) 

Equipes com muitas pessoas é difícil de ser administrada. 
Possível solução - Equipes pequenas permitem a redução do 
custo de comunicação e acompanhamento mais próximo das 
atividades e dos impedimentos. 

METODOLOGIA ÁGIL RISING (2000) 

DLOE-10 Duração do 
tempo destinado 
a reuniões 

Reuniões com duração longa, demonstra necessidade de 
ajustes na equipe. 
Possível solução - A adesão às metodologias ágeis reduz o 
tamanho da equipe envolvida em determinada demanda e 
promove a fácil comunicação diária entre integrantes. 

METODOLOGIA ÁGIL 

 
TAIBI (2017) 

DLOE-11 Dúvidas sobre 
como estimar o 
custo das 
tarefas 

Possível solução - Existem várias técnicas de estimativas de 
itens de Backlog, técnicas para estimar custo relativo, técnicas 
que relacionam o esforço e o tempo. É necessário incentivar o 
estudo dessas técnicas. 

METODOLOGIA ÁGIL COHN (2015) 

Fonte: A autora (2019). 
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Tabela 2: Desafios levantados nas entrevistas 

 

  

DLEE  

Item Detalhamento Categoria Referência 

DLEE-1 Documentação 
sem 
versionamento  

A documentação utilizada até a adesão da especificação do 
caso uso não era versionada.  
Possível solução - Adoção de ferramenta de versionamento de 
modo que o código e a especificação sejam preservados no 
tempo. Existe o planejamento para implementação no github, 
porém até o momento desta pesquisa a solução não foi 
testada. 

DOCUMENTAÇÃO BARBOSA (2018) 

DLEE-2 Parte do 
conhecimento do 
negócio não está 
disposto em 
formato explícito 

A falta de uma documentação formal aumenta a dependência 
presencial dos analistas de requisitos. Neste contexto, sua 
ausência compromete a continuidade do trabalho.  
Possível solução - Diagnóstico com a construção de um mapa 
de conhecimento. Disseminação com técnicas de transferência 
de conhecimento (ex. comunidades de práticas) e revisão da 
distribuição e rotação de funções dentro da equipe. 

COMPARTILHAMENTO 
DE CONHECIMENTO 

 

METODOLOGIA ÁGIL  

KOPF (2018) 

DLEE-3 Desconhecimento 
sobre técnicas 
para o 
gerenciamento de 
requisitos 

Analistas podem se beneficiar de técnicas para o 
gerenciamento de requisitos. Investir neste aspecto pode 
reduzir a dependência constante da busca por informação em 
tarefas, código fonte e legislação. 
Possível solução - Avaliar se o conteúdo abordado na 
capacitação interna inclui estratégias para o gerenciamento de 
requisitos. Aplicar estratégias ao github. 

DOCUMENTAÇÃO 

 
SOMMERVILLE (2011); 
BARBOSA (2018) 
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DLEE-4 Ausência de base 
de conhecimento 
compartilhada 

A ausência de uma base compartilhada, compromete o reuso 
de informação. 
Possível solução - Construção e manutenção de uma base de 
conhecimento. Criação do mapa de conhecimento. Essas 
iniciativas devem contribuir para a redução da dependência de 
presença física dos analistas para o trabalho da equipe. 

COMPARTILHAMENTO 
DE CONHECIMENTO 

 

MACK (2001) 

DLEE-5 A definição dos 
artefatos 
prioritários não 
ficou clara 

A definição dos artefatos prioritários que serão construídos 
pelos analistas não ficou clara. É necessário elaborar as 
tarefas para o desenvolvimento e a especificação de caso de 
uso para os clientes. 
Possível solução - Estabelecer a prioridade na elaboração dos 
artefatos. 

DOCUMENTAÇÃO THAKURTA (2017) 
 

DLEE-6 A documentação 
não vai ficar 
pronta no início da 
sprint 

Hoje está sendo utilizado a engenharia reversa na construção 
dos artefatos, sendo o último item a ficar pronto. 
Possível solução - Os requisitos podem ser considerados itens 
de backlog e planejados junto a meta da sprint. Também é 
possível criar sprints onde toda a equipe está focada na 
especificação de requisitos. Outra abordagem é iniciar a sprint 
com um requisito superficialmente detalhado (como uma 
estória de usuário), e aprofundá-lo durante o desenvolvimento 
do item. 

METODOLOGIA ÁGIL BANG (2007) 

DLEE-7 Documentação 
com ausência de 
informações 
importantes, não 
rastreável e 
desatualizada 
(cliente) 

A documentação produzida não atende integralmente aos 
clientes, pois não é possível verificar a documentação 
equivalente à versão do sistema, faltam informações 
consideradas importantes. 
Possível solução - Questionários feitos com público interno e 
externo identificam quais suas necessidades informacionais 
específicas. Incluir no modelo da especificação de caso de uso 
a indicação sobre quem consome cada informação. 

DOCUMENTAÇÃO 

 

CONSULTA AO 
PÚBLICO-ALVO 

SANTANA (2018);  
DE FARIAS DANTAS 
(2017); PEREIRA (2018) 



 

85 

 

 
 

DLEE-8 Limitações para 
formação de 
equipes 
multidisciplinares 

A contratação por especialidades limita a possibilidade de 
realizar rotações funcionais dentro das equipes. 

Possível solução - Transformar as funções em papéis.  

METODOLOGIA ÁGIL 

 
SCHWALBE, K; 
SUTHERLAND (2017) 

DLEE-9 Documentação 
focada na 
necessidade 
informacional do 
cliente externo 

Público interno afirmam que a documentação produzida não 
atende sua necessidade informacional. 
Possível solução - Questionários feitos com público interno e 
externo identificam quais suas necessidades informacionais 
específicas. Incluir no modelo da especificação de caso de uso 
a indicação sobre quem consome cada informação. 

DOCUMENTAÇÃO 

 

CONSULTA AO 
PÚBLICO-ALVO 

SANTANA (2018);  
DE FARIAS DANTAS 
(2017); PEREIRA (2018) 

DLEE-10 Decisão de 
concentrar a 
documentação na 
visão do cliente 
externo 

Esta decisão cria total dependência presencial dos analistas de 
requisitos para a continuidade do trabalho de toda a equipe. 

Possível solução - Questionários feitos com público interno e 
externo identificam quais suas necessidades informacionais 
específicas. Incluir no modelo da especificação de caso de uso 
a indicação sobre quem consome cada informação. 

DOCUMENTAÇÃO 

 

CONSULTA AO 
PÚBLICO-ALVO 

SANTANA (2018); DE 
FARIAS DANTAS (2017); 
PEREIRA (2018) 

  

DLEE-11 

Tarefas são 
criadas sem a 
referência de um 
modelo  

A tarefa é o recurso de informação mais utilizado pelas equipes 
de desenvolvimento e testes. 

Possível solução - Considerar a adoção de um modelo para 
criação de tarefas e sua vinculação ao artefato de 
especificação equivalente. Modelo deve seguir o padrão de 
necessidades informacionais sugerido pelo público-alvo. 

DOCUMENTAÇÃO BARBOSA (2018); 
SANTANA (2018)  

DLEE-12 A customização 
externa dos 
produtos não gera 
valor para a 
fábrica de 
software 

A customização feita por clientes externos - especialistas em 
determinadas áreas de conhecimento - acaba não retornando 
para a instituição. 

Possível solução - Incentivar o compartilhamento de 
customizações feitas por clientes. 

COMPARTILHAMENTO 
DE CONHECIMENTO 

DESIDÉRIO (2015) 

Fonte: A autora (2019) 
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Tabela 3: Desafios levantados nas análises de materiais 

  

DLAM  

Item Detalhamento Categoria  Referência 

DLAM-1 Análise do modelo 
de especificação 
de caso de uso 
não indica qual 
o público-alvo e a 
justificativa de seu 
conteúdo. 
  

O modelo elaborado não especifica a quem atende 
determinado campo e nem a sua justificativa de pertencer a 
documentação. 
Possível solução - Questionários feitos com público interno e 
externo identificam quais suas necessidades informacionais 
específicas. Incluir no modelo da especificação de caso de uso 
a indicação sobre quem consome cada informação. 

DOCUMENTAÇÃO 

 

CONSULTA AO 
PÚBLICO-ALVO 

SANTANA (2018) 

DLAM-2 Ausência de 
repositórios 
compartilhados 
com o grupo e 
entre os grupos 

As equipes não possuíam repositórios comuns para armazenar 
os arquivos. Algumas soluções web são utilizadas para o 
compartilhamento individual de itens específicos. 
Possível solução - Construção de bases de conhecimento, 
portais corporativos ou bases de competências. 

COMPARTILHAMENTO 
DE CONHECIMENTO  

MACK (2001) 

  

DLAM-3 

Ausência de 
ambientes de 
informação 
compartilhada 

As equipes precisam ter um espaço comum (físico ou virtual) 
para indicar o progresso do seu trabalho e visualizar o status 
do trabalho de seus colegas.  
Possível solução - Compartilhar toda informação sobre as 
atividades atuais de cada membro da equipe permitirá maior 
colaboração entre os integrantes do grupo (Quadro Scrum - 
Evolução, Quadro Kanban - Sustentação) 

COMPARTILHAMENTO 
DE CONHECIMENTO 

 

METODOLOGIA ÁGIL 

 

PARKER (2014) 
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É possível perceber que existem algumas semelhanças entre os desafios 

encontrados nas três etapas de coletas de dados (observação, entrevistas e análise 

de materiais). Quando o desafio é encontrado em mais de uma forma de coleta, isso 

reforça a sua existência.  

Para uma melhor visualização dessas semelhanças, a figura 22 foi elaborada 

utilizando um diagrama de Venn, onde é possível ver as interseções entre os 

desafios, representados por seus identificadores. O primeiro círculo (azul) 

representa os desafios encontrados nas observações, o segundo círculo (vermelho) 

representa os desafios encontrados nas entrevistas e o terceiro círculo (verde) 

representa os desafios encontrados na análise de materiais. 

  

Figura 22: Diagrama de Venn - Semelhanças entre desafios 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

Nas interseções podemos perceber a semelhança entre os desafios.  

Nas etapas de observações e entrevistas: 1) DLOE-2/DLOE-4/DLEE-8: 

tratam de desafios relacionados a especialização e multidisciplinaridade das 

equipes; 2) DLOE-6/DLEE-1: tratam de desafios relacionados ao versionamento da 
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documentação; 3) DLOE-7/DLEE-2/DLEE10: tratam de desafios relacionados a 

dependência do analista de requisitos. 

Nas etapas de entrevistas e análise de materiais: 4) DLEE-4/DLAM-2: tratam 

de desafios relacionados a ausência de uma base de conhecimento compartilhada. 

Por fim, o desafio que teve a interseção entre as três etapas observações, 

entrevistas e análise de materiais: 5) DLOE-8/DLEE-9/DLAM-1: tratam de desafios 

relacionados a adequação da documentação de requisitos para atender à 

necessidade informacional de seu público-alvo. 

A fim de encaminhar uma solução dos desafios relacionados a adequação da 

documentação, evidenciados nos itens DLOE-8/DLEE-9/DLAM-1, foram elaborados 

Surveys com o público-alvo da documentação. Os resultados desses Surveys serão 

demonstrados no capítulo 5 deste trabalho. 
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5 Surveys 

 

 

Neste capítulo será possível verificar os resultados dos surveys aplicados 

para desenvolvedores, analistas de testes e líderes das equipes estudadas, assim 

como surveys aplicados aos clientes. 

Ambos os estudos têm como objetivo a identificação da necessidade 

informacional desses grupos em relação ao conteúdo produzido pela equipe de 

analistas de requisitos. 

A ferramenta utilizada para a construção dos surveys foi o google forms, 

sendo enviado para diretoria de sistemas que repassou o mesmo para o público 

interno e o externo via e-mail. As perguntas dos surveys podem ser vistos nos 

apêndices F e G. 

Obtivemos o total de 20 respondentes do público interno (entre analistas e 

líderes) e 26 respondentes clientes. 

 

5.1 Resultados obtidos - Desenvolvedores, analistas de testes 
e líderes 

 

1. A primeira questão identifica quantos respondentes trabalham em cada 

sistema (01 ou 02). Obtivemos 08 respondentes da equipe 01 e 12 da equipe 

02, ou seja, 60% do total de respondentes são da equipe 02, enquanto 40% 

da equipe 01 responderam. 

 

2. A segunda questão identifica a quanto tempo os respondentes trabalham na 

fábrica de software: 14 respondentes (70%) trabalham na fábrica de software 

à menos de 5 anos; 4 respondentes (20%) trabalham na fábrica de software 

entre 5 e 10 anos; 2 respondentes (10%) trabalham na fábrica de software à 

mais de 10 anos. 
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3. A terceira questão identifica a faixa etária dos participantes: 12 respondentes 

(60%) possuem entre 25 e 35 anos; 7 respondentes (35%) possuem entre 18 

e 25 anos; 1 respondente (5%) possui mais de 35 anos. 

 

4. A quarta questão identifica funções anteriores que os respondentes 

exerceram.  Foram citadas: analista de testes, desenvolvedor, analista de 

banco de dados, arquiteto de softwares, analista de requisitos, helpdesk e 

gerente de projetos. 

 

5. A quinta questão identifica a função atual dos participantes. As respostas 

citadas foram: 15 desenvolvedores (75%), 4 analistas de testes (20%), 1 líder 

de equipe (5%). 

 

6. A sexta questão identifica se os respondentes conseguem obter as 

informações necessárias ao seu trabalho, numa escala de 1 a 5. As notas 

atribuídas foram: 8 ocorrências da nota 5 (40%), 6 ocorrências da nota 4 

(30%), 5 ocorrências da nota 3 (25%) e 1 ocorrência da nota 2 (5%). A figura 

23 mostra essa estatística. 

 

Figura 23: Os respondentes conseguem obter as informações necessárias ao seu 
trabalho 

 

 

Fonte: A autora (2019) 
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7. A sétima questão identifica como os participantes desta pesquisa costumam 

obter essas informações. Algumas opções foram dadas, mas havia uma 

opção aberta para digitação. As respostas foram: 

 

a) Analista de requisitos - 19 (95%) 

b) Tarefas - 15 (75%) 

c) Líder de equipe - 7 (35%) 

d) Documentos de requisitos - 6 (30%) 

e) Clientes - 4 (20%) 

f) Suporte - 1 (5%) 

g) Perguntando a outros desenvolvedores que conhecem as regras de 

negócio principal - 1 (5%) 

h) Desenvolvedores - 1 (5%) 

 

A figura 24 demonstra essa estatística: 

 

Figura 24: Principais fontes de informação 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

8. A oitava questão identifica se o participante não pôde dar continuidade a 

alguma atividade por não obter as informações necessárias para desenvolvê-

lo: 13 responderam que SIM (65%), 5 responderam que NÃO (25%) e outros 

2 responderam que TALVEZ (10%). A figura 25 demonstra essa estatística: 
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Figura 25: Interrupção do trabalho por falta de informações 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

9. A nona questão identifica se o participante acredita que o documento de 

requisitos pode facilitar o seu trabalho: 17 responderam que SIM (85%), 2 

responderam TALVEZ (10%), apenas 1 respondeu que NÃO (5%). A figura 

26 demonstra essa estatística: 

 

Figura 26: O documento de requisitos pode facilitar o seu trabalho 

 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

10.  A décima questão identifica, em campo aberto, como os participantes 

acreditam que a documentação pode facilitar o seu trabalho: 

 

a) “Deixar bem definidos os requisitos a serem implementados.” 

b) “Especificar o que deve ser feito, de acordo com os requisitos do cliente.” 
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c) “Tirar dúvidas sobre o correto fluxo de funcionamento dos casos de uso, 

permitindo uma melhor análise de possíveis erros no sistema, assim como 

o desenvolvimento de melhorias nas funcionalidades.” 

d) “Pode facilitar o entendimento e por consequência, a execução correta da 

tarefa.” 

e) “Em testes exploratórios o testador tem que conhecer o negócio para 

executar os testes. Sem documentação de requisitos muitas regras de 

negócios não são testadas.” 

f) “Detalhar melhor as modificações, assim como o fluxo em que ela se 

encaixa para que se consiga reproduzir seus comportamentos.” 

g) “O documento de requisitos pode auxiliar em diversas ocasiões. Primeiro, 

no entendimento de uma funcionalidade que não estamos habituados. 

Com o documento é possível saber qual comportamento esperar da 

funcionalidade, como realizar uma operação e quais são as entradas 

válidas. 

Segundo, com um histórico de modificações é possível saber com 

exatidão e de maneira acessível a todos os membros da equipe quando 

determinado fluxo passou a funcionar de uma maneira diferente. 

Por fim, com o documento atualizado o processo de busca e estudo de 

uma funcionalidade é muito mais rápido, evitando muitas vezes que o 

código seja analisado na busca de tentar entender ou confirmar 

determinado comportamento, diminuindo também a dependência com o 

analista de requisitos em algumas situações.” 

h) “Contiver todas as informações que preciso sobre as funcionalidades do 

sistema.” 

i) “Para consultar dúvidas de implementação.” 

j) “A consulta pela informação seria mais rápida e estaria sempre a minha 

disposição para tirar dúvidas. Hoje, em alguns momentos, perco tempo 

aguardando o Analista de Requisitos para tirar a dúvida.” 

k) “Tendo a informação precisa, pela documentação, facilita os testes uma 

vez que você já tem certeza baseado na documentação de que aquela 

funcionalidade deveria se comportar de tal maneira. Sem a documentação 

é necessário um gasto de tempo buscando a informação junto ao analista 
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de requisitos, que pode estar indisponível no momento (reunião, férias e 

etc).” 

l) “Como programador, trabalho em cima de regras de negócio bem 

definidas e fluxos bem definidos. Assim, com a definição nesses 

documentos, pode-se facilitar e acelerar o desenvolvimento de novas 

funcionalidades e correção de erros.” 

m) “Para saber regras negociais, por exemplo.” 

n) “Neste documento contém toda a parte negocial necessária para o 

desenvolvimento das atividades. Hoje o conhecimento está em cada 

analista de requisito, isto prejudica o andamento das atividades na 

ausência dos mesmos.” 

o) “Sendo atualizado com frequência e fácil de acessar.” 

p) “Norteia o fluxo de testes a ser feito” 

q) “Devido à natureza relativamente curta das tarefas, depender de um 

documento de requisitos atrasaria mais o cumprimento de uma tarefa cuja 

dúvida eu poderia tirar com um colega na minha sala.” 

r) “Contendo de forma clara e objetiva, todas regras de negócio, bem como 

as motivações para determinadas tomadas de decisão que impactam no 

fluxo do caso de uso.” 

s) “Como guia de definição de fluxos das funcionalidades” 

t) “Basicamente, um documento de requisito poderia ter duas partes. 

Fluxograma e Documento de Regras de Negócio.” 

 

11.  A partir da décima primeira questão podemos identificar as necessidades 

informacionais das equipes de EVOLUÇÃO e SUSTENTAÇÃO. Foram 

oferecidas as seguintes opções: 

a) Fluxos 

b) Regras de negócio 

c) Pré e pós condição 

d) Diagrama UML 

e) Estória de usuário 

f) Atores 

g) Modelo de dados 
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h) Glossário 

i) Dicionário de dados 

j) Protótipos de tela 

k) Informações gerenciais sobre requisitos (especificar no campo ‘outros’) 

l) Requisitos não funcionais 

m) Legislação 

n) Vídeo aulas 

o) Manuais de uso 

p) Outros 

 

A todos, era permitido selecionar: nenhum, mais de um ou todos os itens 

disponíveis. 

 

Segue gráfico (figura 27) demonstrando o resultado dessa análise para o fluxo de 

EVOLUÇÃO: 

 

Figura 27: Quanto à necessidade informacional da equipe de evolução (em números 
percentuais) 

 

 

Fonte: A autora (2019) 

Responderam a esta questão um total de 13 pessoas. Para a equipe de 

evolução, sua necessidade informacional consiste - em números relativos ao total 

de vezes que o item foi citado pelos respondentes: regras de negócio (100%), fluxos 

(84,6%), protótipos de tela (69,2%), legislação (61,5%), pré e pós-condições 
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(61,5%), modelos de dados (53,8%), atores (53,8%), diagramas UML (46,2%), 

estórias de usuário (46,2%), requisitos não-funcionais (23,1%), glossário (23,1%) e 

dicionário de dados (7,7%). 

 O resultado coloca em prioridade regras (de negócio, fluxos principais e 

alternativos, pré e pós-condições). Da mesma forma, revela que dicionários de 

dados, glossários e requisitos não-funcionais não aparecem entre as prioridades 

deste grupo. Importante notar o interesse em protótipos de tela e sua relação com a 

atividade de criação de novas funcionalidades, típica do trabalho desta equipe.  

  

A figura 28 demonstra o resultado dessa análise para o fluxo de SUSTENTAÇÃO: 

 

Figura 28: Quanto à necessidade informacional da equipe de sustentação (em 
números percentuais) 

 

Fonte: A autora (2019) 

Responderam a esta questão um total de 20 pessoas. Para a equipe de 

manutenção, sua necessidade informacional consiste - em números relativos ao 

total de vezes que o item foi citado pelos respondentes: regras de negócio (90%), 

fluxos (80%), pré e pós-condições (60%), modelos de dados (50%), atores (50%), 

protótipos de tela (40%), legislação (30%), estórias de usuário (25%), diagramas 

UML (20%), requisitos não-funcionais (20%), dicionário de dados (20%) e glossário 

(10%). 

O resultado prioriza o interesse deste grupo em regras (de negócio, fluxos 

principais e alternativos, pré e pós-condições). Da mesma forma, revela que 
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diagramas UML, requisitos não-funcionais e glossários não aparecem dentre as 

principais necessidades deste público. 

As opções “informações gerenciais sobre requisitos”, “videoaulas”, “manuais 

de uso”, “outros” não foram utilizadas e nenhum item novo adicionado por nenhuma 

das equipes. 

 

12.  A última questão deste survey, pede uma sugestão - em campo aberto - de 

como o participante acredita que seu trabalho possa ser melhorado. Foram 

obtidas as seguintes respostas: 

a) “Através de melhor planejamento dos fluxos de trabalho.” 

b) “Mais produtividade” 

c) “Melhoria e Atualização da Documentação do Sistema. Facilitando a retirada de 

dúvidas quando os Analistas não estão disponíveis.” 

d) “Com o esforço em conjunto da equipe, considerando que assim vai auxiliar cada 

profissional com suas devidas tarefas.” 

e) “Com a documentação de requisitos atualizada.” 

f) “Com uma metodologia melhor definida e uma padronização mais extensa de 

processos.” 

g) “Trabalhando no fluxo de sustentação as demandas são bem mais rotativas, ou 

seja, estamos trabalhando constantemente com diversos fluxos do sistema. Seja 

para corrigir um erro em determinado ponto, ajustar uma funcionalidade, fazer 

uma auditoria, extrair informações para um relatório. Desse modo, é muito 

importante para o desenvolvedor nessa posição ter acesso as especificações de 

cada um dos fluxos do sistema. Pois ajuda a entender qual deveria ser o 

comportamento correto, o que não pode ser adicionado, como coletar 

informações, quais entidades estão interligadas. Dando mais autonomia e 

rapidez no desenvolvimento do trabalho.” 

h) “Melhorando a comunicação da equipe e aprimorando a documentação do 

sistema” 

i) “Com ferramentas que possam auxiliar no desenvolvimento correto das 

aplicações” 
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j) “A documentação de requisitos agilizaria e muito o processo de 

desenvolvimento, as reuniões de sprint e daria uma folga aos Analista de 

Requisitos que estão sempre sendo "perturbados" pelos desenvolvedores.” 

k) “Tendo a documentação atualizada pelo analista de requisitos. Mesmo a 

documentação sendo desatualizada o desenvolvedor com base nos códigos 

modificados, gera um relatório de testes, com passos a seguir, porém, algumas 

vezes é necessário pré-condições que o mesmo não visualiza e perde-se tempo 

verificando o fluxo dessas condições.” 

l) “Através de uma maior otimização na execução das tarefas possibilitado por 

esses documentos, já que muitas vezes precisamos bloquear uma tarefa a fim 

de esperarmos uma definição negocial do analista, que nem sempre está 

presente e que são poucos para a alta demanda existente.” 

m) “Em alguns momentos, sinto falta de uma documentação mais atualizada.” 

n) “Falando em relação a requisitos, a elaboração das documentações negociais, 

agregariam muito, pois diminuiria a dependência dos analistas que hoje tem 

muitas atribuições e nem sempre estão disponíveis para passar o 

conhecimento.” 

o) “Tendo uma especificação mais completa e atualizada possível e que seja fácil 

de localizar.” 

p) “Acredito que uma documentação mais completa e objetiva ajudaria muito” 

q) “Documentação curta e objetiva, especificando requisitos para cada situação 

possível para um caso de uso.” 

r) “Com melhorias no processo de triagem (realização de uma pré-análise) e 

distribuição de tarefas, assim como uma especificação clara e objetiva.” 

s) “Com maior detalhamento nas tarefas e especificações” 

t) “Com uma documentação bem elaborada, análise de impacto e um 

desenvolvimento considerando sempre o impacto das mudanças no sistema 

legado.” 
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5.2 Resultados obtidos - Clientes 

 

1. A primeira questão identifica com qual sistema os clientes trabalham. 

Obtivemos 17 respostas (65,4%) para o sistema 01 e 20 respostas (76,9%) 

para o sistema 02.  

2. A segunda questão identifica a quanto tempo o cliente trabalha com os 

sistemas: 18 responderam “à menos de 5 anos” (69,2%), 8 responderam 

“entre 5 e 10 anos” (30,8%). 

 

3. A terceira questão identifica a faixa etária dos participantes: 18 responderam 

“entre 25 e 35 anos” (69,2%) e 8 responderam “mais de 35 anos” (30,8%). 

 

4. A quarta questão identifica a área de conhecimento que os participantes 

atuam ou já atuaram anteriormente: 100% dos participantes atuam na área da 

Tecnologia da Informação. 

 

5. A quinta questão identifica se os participantes conseguem obter as 

informações necessárias ao seu trabalho. A distribuição é apresentada no 

seguinte gráfico (figura 29): 

 

Figura 29: Quanto à obtenção de informações necessárias para o trabalho 

 

Fonte: A autora (2019) 
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6. A sexta questão identifica como os participantes desta pesquisa costumam 

obter essas informações. Algumas opções foram dadas, mas havia opção 

aberta para digitação. As respostas foram: 

 

a) Documentos de requisitos - 17 (65,4%) 

b) Analista de requisitos - 11 (42,3%) 

c) Líder de equipe - 7 (26,9%) 

d) Legislação - 9 (34,6%) 

e) Através de testes - 1 (3,8%) 

f) Entrevistas com clientes - 1 (3,8%) 

g) Legislação e código fonte - 1 (3,8%) 

h) Em contato direto com a fábrica de software - 1 (3,8%) 

i) Perguntando via email, chat (skype), abertura de tarefas - 1 (3,8%) 

j) Outros clientes que utilizam os sistemas - 1 (3,8%) 

k) Sistema específico da fábrica de software, histórico de dúvidas - 1 

(3,8%) 

l) Debug no código para ver o fluxo - 1 (3,8%) 

m) Consulta em fóruns e outras ferramentas - 1 (3,8%) 

n) Documento da wiki, (porém demoro para encontrar o que preciso), 

agora com sistema para histórico de dúvidas, ajudou um pouco. 

Contudo, a documentação da wiki desatualizada atrapalha o 

andamento de minhas atividades. - 1 (3,8%) 

o) Diretamente no código fonte - 1 (3,8%) 

 

A figura 30 demonstra a estatística das principais fontes de informação citadas pelos 
clientes: 
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Figura 30: Principais fontes de informação 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

7. A sétima questão identifica se o cliente não pode dar continuidade a alguma 

atividade por não obter as informações necessárias para desenvolvê-lo: 24 

responderam que SIM (88,5%) e outros 3 responderam que TALVEZ (11,5%). 

A figura 31 demonstra essa estatística: 

 

Figura 31: Descontinuidade do trabalho por falta de informações 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

8. A oitava questão identifica se o cliente acredita que a documentação de 

requisitos pode facilitar o seu trabalho: 24 respondentes acreditam que SIM 

(92,3%), 2 respondentes acreditam que TALVEZ (7,7%). A figura 32 

demonstra essa estatística: 
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Figura 32: A documentação de requisitos pode facilitar o trabalho 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

9. A nona questão identifica em campo aberto como o cliente acredita que 

documentação de requisitos pode facilitar o seu trabalho. Obtivemos as 

seguintes respostas: 

  

a) “A documentação da Wiki não tem regras de negócio e pós-condições, e 

talvez este documento poderia ajudar a identificar estas questões.” 

b) “Deve ser precisa e simples.” 

c) “Com documentações mais precisas e corretas dos módulos e suas 

funcionalidades a fim de evitar ter que fazer consulta externa a minha 

fábrica de software.” 

d) “Sendo um documento claro e objetivo, que contenha informações 

pertinentes para o entendimento de uma determinada funcionalidade.” 

e) “Conhecimento das regras de negócio, do fluxo de trabalho, do 

funcionamento do sistema, dos pré-requisitos de execução.” 

f) “O documento de requisitos é fundamental para a implantação e 

manutenção dos módulos, bem como para entender as regras de negócio 

que fazem parte do sistema.” 

g) “Facilitação do entendimento da regra negócio e antecipação de situações 

de sobreposição de lógica.” 

h) “Para customizar o sistema aos requisitos da fábrica de software uma 

documentação de requisitos agiliza o trabalho.” 
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i) “Capturando e documentando os requisitos do projeto e servindo de 

referência para testes, manutenção e evolução do sistema.” 

j) “O documento fornecerá as informações referentes a cada módulo e 

facilitará a comunicação entre os módulos às vezes necessária, fornecerá 

como funciona o sistema, agilizará nosso tempo de aprendizado do 

sistema e também de solução de problemas, evitará aberturas de 

chamados e também tira dúvida sem contar que teremos informações do 

sistema do que o mesmo faz ou não apesar que é customizável.” 

k) “Durante a implantação a área de negócios acaba tendo muitas dúvidas 

sobre o sistema, principalmente sobre partes do processo serem 

contempladas no sistema. Inicialmente fizemos alguns documentos desse 

tipo através da documentação informada na wiki para que a área de 

negócio respondesse e pudéssemos ter um comparativo da aderência. 

Porém, algumas informações da wiki estavam desatualizadas e foram 

difíceis de serem encontradas, nos obrigando a ter que testar bastante o 

sistema para ter as informações.” 

l) “Deveria ser um documento sempre atualizado com as novas versões do 

sistema. Uma nova versão não deveria ser lançada sem a atualização 

documental.” 

m) “Para entender como e quando as funcionalidades devem ser usadas, e 

seus efeitos no sistema.” 

n) “Deixando explícito o comportamento esperado do sistema e fluxos 

alternativos. Com essas informações conseguimos orientar os usuários e 

realizar as análises de uma funcionalidade. Por exemplo, podemos 

concluir se ela está fazendo o que foi projetado ou se é um erro.” 

o) “Para entender os casos de usos e o funcionamento dos módulos.” 

p) “Especificando os fluxos dos processos e suas regras” 

q) “Com o máximo de informações sobre cada requisito” 

r) “Melhorando o entendimento do sistema e regras de negócio” 

s) “Ajudando a compreender melhor os fluxos, dependências e regras de 

negócios existentes” 

t) “O documento de requisitos deve conter as regras da funcionalidade e ser 

objeto de consulta.” 
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u) “Ter ciência dos requisitos facilita a manutenção das funcionalidades pois 

assim teremos noção de como e com qual objetivo foi construída a 

aplicação.” 

v) “Ajuda a entender melhor o funcionamento do módulo, já que não fomos 

nós que desenvolvemos o sistema.” 

w) “Facilitando o entendimento das regras de negócio (para o usuário final) e 

o entendimento da organização dos sistemas (para os analistas de TI).” 

x) “Facilitará para entender o comportamento do sistema e explicar ao 

usuário.” 

y) “Um documento que contenha a descrição das funcionalidades como sua 

finalidade ajuda na compreensão do sistema.” 

z) “Atualizado” 

 

10. A décima questão identifica junto aos clientes quais as informações sobre os 

sistemas ele precisa para fazer o trabalho dele. As opções dadas foram: 

 

1. Fluxos 

2. Regras de negócio 

3. Pré e pós condição 

4. Diagrama UML 

5. Estória de usuário 

6. Atores 

7. Modelo de dados 

8. Glossário 

9. Dicionário de dados 

10. Protótipos de tela 

11. Informações gerenciais sobre requisitos (especificar no campo ‘outros’) 

12. Requisitos não funcionais 

13. Legislação 

14. Vídeo aulas 

15. Manuais de uso 

16. Outros 
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A figura 33 demonstra o resultado dessa análise: 

 

Figura 33: Quanto à necessidade informacional dos clientes  

Fonte: A autora (2019) 

Para os clientes, sua necessidade informacional consiste - em números 

relativos ao total de vezes que o item foi citado pelos respondentes: regras de 

negócio (100%), fluxos (100%), manual de uso (92,3%), pré e pós-condições 

(88,5%), legislação (88,5%), estórias de usuário (80,8%), modelos de dados 

(69,2%), atores (69,2%), videoaulas (65,4%), glossário (61,5%), protótipos de tela 

(57,7%), diagramas UML (57,7%), requisitos não-funcionais (53,8%) e dicionário de 

dados (53,8%). 

O resultado revela semelhanças entre a necessidade informacional do 

público interno e dos clientes. Em primeiro plano, permanece o interesse em regras 

(de negócio, fluxos principais e alternativos, pré e pós-condições). Da mesma forma, 

mantém diagramas UML, requisitos não-funcionais e dicionários de dados entre os 

itens de menor interesse para o grupo. Importante notar que manuais de uso 

aparecem como necessidade própria do grupo e são mais citadas que as 

videoaulas. O baixo interesse em protótipos de tela também parece fazer sentido, 

justamente pelo acesso que os clientes têm ao sistema já construído. As opções 

“informações gerenciais sobre requisitos” e “outros” não foram utilizadas, ou seja, 

nenhum item novo foi adicionado à lista de necessidades. 

 



 

106 

 

 
 

11.  Abrimos a última questão para comentários extras que o cliente tivesse 

interesse em descrever. Obtivemos as seguintes respostas: 

a) “Vídeo aulas devem ser mais rápidas e diretas, sem a necessidade de 

explicar que um botão de cadastro serve para cadastrar por exemplo. O 

ideal é que se faça seguindo um dos fluxos do sistema (caminho principal) 

e que inclua os caminhos alternativos.” 

b) “Acredito que seria interessante ter a documentação separada por versão, 

muitas vezes a documentação é referente a versões posteriores ou 

anteriores a que estamos utilizando.” 

c) “Achei muito boa a iniciativa de priorizar a documentação de requisitos, 

pois para muitas instituições, este tem sido o gargalo que impede acelerar 

a implantação de módulos, inclusive este é o caso na instituição onde 

trabalho. Quanto mais fácil for para o usuário, e para a equipe de TI 

entender as regras de negócio e a arquitetura do sistema, melhor será 

para a instituição. Parabéns também pelas mudanças em relação ao GIT 

e a maneira como melhorou a colaboração entre as instituições.” 

d) “Após o resultado e avaliação dessa pesquisa, há previsão para 

publicação desses documentos? Pois os manuais desatualizados da wiki 

atrapalham nosso trabalho com os usuários, pois teremos que produzir 

manuais e não há tempo hábil para isso.” 

 

5.3 Resultados e Análise dos surveys combinados 

 

Nas seções anteriores, pudemos observar as necessidades informacionais das 

equipes internas e dos clientes sobre a documentação dos sistemas. Nesta seção, 

observaremos os resultados combinados e interpretados. 
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5.3.1  Necessidade informacional combinada das equipes de 

evolução e sustentação 

 

Nesta seção, vamos avaliar os resultados combinados da necessidade 

informacional do público interno (equipes de evolução e sustentação).  

Figura 34: Quanto à necessidade informacional das equipes de evolução e 
sustentação 

 

Fonte: A autora (2019) 
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O resultado confirma que o interesse em regras (de negócio, fluxos principais 

e alternativos, pré e pós-condições) é um elemento comum para o público interno, 

além de permitir visualizar particularidades - como o interesse da equipe de 

evolução em protótipos de tela e legislação. O baixo interesse em itens como 

requisitos não-funcionais pode estar associado a ausência de problemas recentes 

relacionados a natureza não-funcional dos sistemas. 

 

5.3.2  Necessidade informacional combinada das equipes de 

evolução, sustentação e dos clientes 

 

Nesta seção, vamos avaliar os resultados combinados da necessidade 

informacional do público interno (equipes de evolução e manutenção) e do público 

externo (clientes). O valor percentual de cada item retrata o quanto a importância do 

item é percebida dentro do público estudado. O item é importante ou não, 

individualmente. Não existe uma hierarquia de importância entre os itens. Destaca-

se que essa noção de necessidade/importância pode mudar com o tempo e com a 

experiência no trabalho. 

Na visão combinada mostrada na figura 35, o interesse informacional de cada 

público representa 1/3 do valor total (100%). Nesse caso, a população de cada 

grupo não interfere no cálculo deste resultado. Desta forma o resultado individual de 

cada grupo contribui para o valor final com o mesmo peso.  
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Figura 35: Quanto à necessidade informacional combinada dos públicos 

interno e externo 

 

Fonte: A autora (2019) 

O resultado confirma que o interesse em regras (de negócio, fluxos principais 

e alternativos, pré e pós-condições) é um elemento comum para o público interno e 

externo, além de permitir visualizar particularidades - como o interesse da equipe de 

evolução em protótipos de tela e dos clientes em manuais de uso e videoaulas. O 

baixo interesse em itens como requisitos não-funcionais, dicionários de dados e 

glossários pode significar uma falta de entendimento sobre a utilidade do item. É 

preciso observar também que os itens que encerram a lista de necessidades, não 

devem ser desconsiderados, pois são relevantes para os clientes.  
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6 Trabalhos relacionados 

 

Este capítulo apresenta seis trabalhos relacionados a esta pesquisa. O 

trabalho de Wohlrab (2007), trata de uma etnografia organizacional em indústria de 

grande porte. Os trabalhos de Ruiz (2018), Indumini (2018), Tooranloo (2018) e 

Andriyani (2017) fazem o relacionamento entre a aplicação da gestão do 

conhecimento e o desenvolvimento de software ágil. O trabalho de Méndez (2016) 

relata alguns desafios da engenharia de requisitos que são semelhantes aos 

encontrados neste trabalho.  

 

6.1 Trabalho de Wohlrab 

 

O artigo de título: The Problem of Consolidating RE Practices at Scale: An 

Ethnographic Study, dos autores: Rebekka Wohlrab, Patrizio Pelliccione, Eric 

Knauss, Sarah C. Gregory foi publicado na Springer Nature em 2017. Apresentando 

um estudo etnográfico focado em um projeto de três anos em uma empresa 

industrial de grande porte. Esse estudo tentou consolidar práticas de engenharia de 

requisitos e personalizar uma ferramenta às necessidades da empresa, mantendo a 

autonomia de unidades individuais. Apresentando desafios da empresa e 

compartilhando estratégias de mitigação com base em lições aprendidas. 

 

6.2 Trabalho de Ruiz 

 

O artigo de título: Using meta-ethnography to synthesize research on 

knowledge management and agile software development methodology, dos 

autores: Glauco Antonio Ruiz, Bianca Minetto Napoleão, Erica Ferreira de Souza, 

Katia Romero Felizardo, Giovani Volnei Meinerz, Patrick Rodrigo da Silva, 

Nandamudi L. Vijaykumar foi publicado no Simpósio Brasileiro de Qualidade de 

Software (SBQS) em 2018. O estudo teve como objetivo sintetizar pesquisas sobre 

GC e Agile Software Development (ASD) utilizando o método meta-etnográfico, 

nestes cinco artigos selecionados e em três entrevistas feitas com especialistas em 

ASD. Obteve-se como resultado a criação de um mapa de relações que resume a 
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síntese identificada entre Gestão do conhecimento (GC), valores ágeis e atividades 

Scrum. Buscou compreender relações entre GC, ASD e Scrum com aplicação da 

meta-etnografia em artigos científicos, diferente desta dissertação que utilizou o 

método etnográfico aplicado numa organização para descobrir desafios e 

posteriormente colocou esta relação entre GC, ASD e Scrum como forma de auxiliar 

a resolução dos desafios encontrados propondo práticas atreladas a essas áreas. 

 

6.3 Trabalho de Indumini 

 

O artigo de título: Knowledge Management in Agile Software Development- 

A Literature Review, dos autores Udeshika Indumini, S. Vasanthapriyan, foi 

publicado no National Information Technology Conference (NITC), no ano de 2018. 

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre pesquisas 

existentes que tivessem iniciativas de GC em ASD, a fim de identificar o estado da 

arte na área, bem como futuras oportunidades de pesquisa. Sendo identificados 12 

estudos revisados, abordando o GC no desenvolvimento de software ágil. Como 

conclusão principal, os resultados mostraram que a GC é apontada como uma 

estratégia importante para aumentar a eficácia na ASD, atribuindo benefícios como: 

a) Aumento da eficácia, b) Seleção e aplicação de técnicas e métodos adequados, 

c) Vantagens competitivas, d) Redução de custos, e) Aumento da produtividade 

 

6.4 Trabalho de Tooranloo 

 

O artigo de título: The relationship between organisational agility and 

applying knowledge management, dos autores: Hossein Sayyadi Tooranloo, 

Sepideh Saghafi, foi publicado no Int. J. Agile Systems and Management, em 2018. 

O estudo visa compreender o efeito da aplicação da gestão do conhecimento na 

agilidade como estudo de caso na indústria de cerâmica e azulejo. Os dados foram 

coletados por meio de questionário. Os resultados do estudo mostraram que a 

aplicação da gestão do conhecimento tem efeito positivo e significativo na agilidade 

que é igual a 0,72. 
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6.5 Trabalho de Andriyani 

 

O artigo do título: Understanding Knowledge Management in Agile 

Software Development Practice, dos autores: Yanti Andriyani, Rashina Hoda, 

Robert Amor foi publicado na Springer International Publishing AG, no ano de 2017. 

O estudo realizou uma Revisão Sistemática da Literatura de 48 estudos empíricos, 

buscando compreender como o conhecimento inerente está envolvido na prática 

ágil do dia-a-dia e como as equipes ágeis gerenciam isso. Utilizando uma 

abordagem de análise temática para a síntese, foi descoberto pelos autores que as 

equipes ágeis usam três estratégias de gestão do conhecimento: discussões, 

artefatos e visualizações para gerenciar o conhecimento, que existem três tipos de 

conhecimento de engenharia de software: progresso da equipe como conhecimento 

do projeto; requisitos como conhecimento do produto; e técnicas de codificação 

como conhecimento de processo; e que esse conhecimento é apresentado em 

várias práticas ágeis cotidianas. 

 

6.6 Trabalho de Méndez 

 

O artigo de título: Naming the pain in requirements engineering,  dos 

autores: D. Méndez Fernández, S. Wagner, M. Kalinowski, M. Felderer, P. Mafra, A. 

Vetro, T. Conte, M.T. Christiansson, D. Greer, C. Lassenius, T. Mannisto, M. Nayabi, 

M. Oivo, B. Penzenstadler, D. Pfahl, R. Prikladnicki, G. Ruhe, A. Schekelman, S. 

Sem, R. Spinola, A. Tuzcu, J. L. de la Vara, R. Wieringa.; foi publicado na Empirical 

Software engineering em 2016. Este trabalho teve como objetivo conhecer os 

desafios da engenharia de requisitos em diversas indústrias. Os desafios estão em 

uma lista pré-elaborada que são escolhidos pelas empresas participantes. 

 

6.7 Semelhanças e diferenças 

 

A tabela 4 demonstra as semelhanças e diferenças entre este trabalho e os 

trabalhos relacionados apresentados nos itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.  

 



 

113 

 

 
 

Tabela 4: Semelhanças e diferenças 

Trabalho Semelhanças Diferenças 

(WOHLRAB et 

al, 2018) 

Ambos são estudo 

etnográficos com 

Engenheiros de 

requisitos. 

O estudo de Wohlrab personaliza uma 

ferramenta para consolidação de 

práticas da engenharia de requisitos. 

(RUIZ et al, 

2018) 

Ambos os estudos 

associam a Gestão do 

conhecimento as 

metodologias ágeis e 

Scrum.  

A meta-etnografia foi feita com base 

em artigos, buscando criar um mapa 

de relações entre GC e Scrum. 

(INDUMINI; 

VASANTHAPRIY

AN, 2018) 

Ambos os estudos 

associam a Gestão do 

conhecimento as 

metodologias ágeis. 

O estudo foi uma revisão da literatura 

sobre pesquisas existentes que 

tivessem iniciativas de GC em ASD. 

(TOORANLOO; 

SAGHAFI, 2018) 

Ambos os estudos 

associam a Gestão do 

conhecimento as 

metodologias ágeis. 

O estudo buscou compreender o 

efeito da gestão do conhecimento na 

agilidade. Os dados foram coletados 

por meio de questionário. 

(ANDRIYANI et 

al, 2017) 

Ambos os estudos 

associam a Gestão do 

conhecimento as 

metodologias ágeis. 

O estudo foi uma Revisão Sistemática 

da Literatura, que buscou 

compreender como o conhecimento 

inerente está envolvido na prática ágil 

do dia a dia e como as equipes ágeis 

gerenciam essa questão. 

(MÉNDEZ et al, 

2016) 

Ambos os estudos têm 

como objetivo conhecer 

desafios da engenharia 

de requisitos na 

indústria. 

Os desafios estão em uma lista pré-

elaborada que são escolhidos pelas 

empresas participantes. 

 

Fonte: A autora (2019) 
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7 Considerações finais 

 

Nesta pesquisa investigamos a rotina de trabalho de duas equipes de 

analistas de requisitos, através de uma metodologia de pesquisa qualitativa do tipo 

etnográfica. Descobrimos desafios em todas as etapas desenhadas (observação, 

entrevistas e análises de material). Os itens identificados receberam numeração 

individual e foram agrupados em categorias específicas, elaboradas através da 

interpretação de suas possíveis soluções. As soluções indicadas foram agrupadas 

nas seguintes categorias: documentação, compartilhamento de conhecimento, 

metodologias ágeis e consulta ao público. Nota-se que as categorias de 

documentação e compartilhamento de conhecimento estão interligadas pois a 

documentação tem o objetivo de compartilhar o conhecimento - como um retrato do 

conhecimento atual - e assim formalizar decisões.  

A metodologia utilizada nesta pesquisa é uma adaptação da metodologia de 

Angrosino (2009) que prevê etapas de observação, entrevistas e análise de 

material. Adicionalmente foram criadas outras etapas na pesquisa como pudemos 

observar no capítulo 3 que aborda a metodologia, sendo este também considerado 

um produto desta pesquisa. 

Como visto no referencial teórico, a literatura indica que equipes grandes - 

como as observadas nesta pesquisa - tendem a possuir dificuldades para se 

comunicar e compartilhar conhecimento.   

Infere-se que pelo motivo da equipe ser composta por especialistas criam-se 

ilhas de conhecimento e esse conhecimento não é disseminado adequadamente, 

ocasionando problemas para equipe quando o especialista se ausenta e para o 

próprio com as excessivas demandas de conhecimento dos envolvidos no projeto. 

A documentação de requisitos costuma ter um alto custo às equipes, 

principalmente, quando se trata de sistemas em produção. Uma documentação 

desatualizada pode ocasionar não só perdas financeiras, mas um desalinhamento 



 

115 

 

 
 

de conhecimento nas equipes envolvidas, prejudicando assim a aprendizagem 

organizacional e a evolução do projeto. 

Desenvolver modelos de documentos baseados na literatura, pode ser 

considerado como boa prática de desenvolvimento, porém pode fazer a equipe 

trabalhar com demandas informacionais não prioritárias para o público-alvo dessa 

documentação, ocasionando perda da produtividade.  

Nesse sentido, elaboramos dois surveys para entender quais as necessidades 

informacionais do público-alvo, bem como a importância dessa documentação para 

seus usuários. Através desses surveys pudemos entender a importância do 

documento de requisitos e ter consciência das necessidades informacionais de 

especialistas internos e dos clientes envolvidos. 

Neste capítulo também são elencados o atendimento aos objetivos e as 

questões de pesquisa, as principais contribuições desta pesquisa, ameaças, 

limitações e indicações para trabalhos futuros. 

 

7.1 Objetivos e questões de pesquisa 

 

Nesta seção é demonstrada onde ocorreu o atendimento dos objetivos e das 

questões de pesquisa traçados inicialmente. 

Os objetivos gerais foram alcançados. O primeiro objetivo foi alcançado com 

o estudo etnográfico demonstrado na lista de desafios e na indicação de artigos com 

possíveis soluções para esses desafios. O segundo objetivo foi alcançado com a 

aplicação dos surveys onde foi possível identificar as necessidades informacionais 

do público-alvo da documentação.  

As questões de pesquisa 1 e 2 foram respondidas nas Tabelas 1, 2 e 3, onde 

foi possível visualizar os desafios enfrentados na elaboração e manutenção da 

documentação de requisitos, assim como os desafios que impactam no trabalho da 

equipe de requisitos. A questão 3 refere-se a uma investigação de práticas de 
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compartilhamento de conhecimento que estão ou poderiam estar sendo utilizadas 

pela equipe de requisitos. Nessa questão a resposta pode ser obtida tanto na tabela 

com as sugestões de soluções como também nas outras práticas de 

compartilhamento de conhecimento e metodologias ágeis que foram citadas no 

referencial teórico e que podem ser utilizadas com essa finalidade.  

 

7.2 Principais contribuições da pesquisa 

 

Além de levantar e analisar desafios reais numa fábrica de software brasileira, 

a pesquisa sugeriu possíveis soluções com aplicação de práticas advindas da 

gestão do conhecimento e das metodologias ágeis. Revelou também as 

necessidades informacionais do público-alvo da documentação, podendo a fábrica 

de software se adequar às novas práticas baseadas nas necessidades de seus 

usuários. 

A metodologia utilizada que foi baseada no Angrosino (2009) e ajustada em 

suas etapas para esta pesquisa, pode ser utilizada em outras fábricas de software 

no intuito de descobrir desafios, como também ser aplicada a outras equipes.  

Os surveys podem ser reutilizados pela fábrica de software periodicamente 

para descobrir se as necessidades informacionais mudaram, assim como também 

podem ser utilizados por outras fábricas de software no intuito de descobrir as 

necessidades do público-alvo da documentação. 

As possíveis soluções encontradas para os desafios, devem funcionar 

segundo a literatura para as empresas que possuam os mesmos desafios. É 

importante ressaltar que neste contexto da fábrica de software estudada foi visto 

que o Scrum não tem sido utilizado de maneira completa. Outras empresas 

interessadas na aplicação das possíveis soluções devem verificar se o uso dessa 

metodologia está sendo feita de maneira completa. 

A possível adaptação da fábrica de software às práticas sugeridas pode 

segundo a literatura contribuir para: a redução do custo de comunicação entre 
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membros da equipe, redução do custo de planejamento, ausência menos traumática 

do analista de requisitos, maior produtividade, aprendizagem mais rápida da equipe, 

documentação presente e efetiva. 

 

7.3 Limitações e ameaças à validade 

 

São elencadas nos subitens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 as principais limitações e 

ameaças à validade desta pesquisa, encontradas nas etapas das observações, 

entrevistas e surveys. 

 

7.3.1 Para etapa das observações 

• O conhecimento prévio do pesquisador pode interferir nos desafios 

encontrados na etnografia, pois suas experiências e conhecimento 

anterior restringem as observações. 

• A presença física do pesquisador no ambiente do grupo pode 

ocasionar mudanças no comportamento do observado. 

• A ideia inicial da pesquisa era observar a equipe documentando seus 

requisitos para encontrar possíveis desafios. Contudo, ao início da 

etnografia, foi sabido que as equipes não estavam criando e 

manipulando a especificação no ambiente de trabalho, por causa da 

dificuldade em fazê-lo num ambiente compartilhado em consequência 

das inúmeras interrupções. 

• O observador-pesquisador registrou o contato dos analistas de 

requisitos com os materiais utilizados durante o período de 

observação. Outros materiais - inclusive aqueles potencialmente mais 

importantes - que não tenham sido criados ou manipulados neste 

período, são desconhecidos e não constam nesta pesquisa. 
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7.3.2 Para etapa das entrevistas 

• No roteiro de entrevistas foi utilizado um vocabulário que pode ter 

dificultado o entendimento de algumas perguntas, por exemplo: 

preservação de informação, recuperação de informação, base de 

conhecimento. 

• Perguntas abertas podem criar respostas com focos diferentes, 

dependendo da interpretação do entrevistado. 

 

7.3.3 Para os surveys 

 

• Os respondentes dos surveys representam uma pequena parte do 

número total de clientes e dos analistas dos sistemas observados. 

Todas as análises dos surveys foram feitas com base no número total 

de participantes desta etapa. 

 

Os resultados obtidos em todas as etapas não podem ser generalizados para 

todas as fábricas de software, porém eles são bastante representativos para a 

fábrica de software estudada e confirmam o que a literatura tem definido. 

 

7.4 Trabalhos futuros 

 

A seguir descrevemos alguns possíveis trabalhos futuros associados a esta 

pesquisa.  

1) O modelo de metodologia de pesquisa utilizado poderia ser utilizado em 

outras empresas de tecnologia para descoberta de desafios, podendo avaliar a 

efetividade do modelo criado.  
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2)  O modelo de Survey criado para identificação de necessidades 

informacionais pode ser adaptado e aplicado a outras empresas para elaboração de 

uma documentação de requisitos baseada em necessidades informacionais do 

público-alvo. 

3)   Estudos comparativos entre resultados da etnografia e dos surveys, 

incluindo a categorização de respostas abertas dos surveys. 

4)  Verificar a adequação das práticas sugeridas, acompanhando relatos de 

problemas e as possíveis melhorias ocasionadas pela adesão. A possível utilização 

de metodologias de avaliação conhecidas na literatura, como: modelo JCCM, 

proposto por Bala e Venkatesh (2013), que prevê etapas para essa adaptação, ou 

até mesmo a criação de um novo modelo para avaliar a adesão das práticas ágeis. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista dos 

líderes 

Autorização para gravação de entrevista  

 

ID: ______ Nome: _________________________________________ Idade: _____ 

E-mail:  _____________________________________________________________ 

 

Formação e Experiência acadêmica 

 

• Formação:_____________________________________________________ 

• Tem alguma experiência em pesquisa(s) acadêmica(s)? (  ) Não (  ) Sim   

o Se sim, de que tipo(s): [ ] iniciação científica [ ] dissertação de 

mestrado [ ] tese de doutorado - Qual(is) 

temáticas?_______________________ 

 

Experiência profissional 

 

• Fábrica de software em que trabalha: 

________________________________________ 

• Cargo que ocupa atualmente: ______________________________________ 

• Função que desempenha atualmente: _______________________________ 

• Tempo de experiência profissional neste cargo: _______ ano(s) e _______ 

mês(es). 

• Trabalhou em outro cargo? (  ) Não (  ) Sim 

o Se sim, qual(is)? __________________________________________ 

• Já trabalhou como analista ou engenheiro de requisitos? (  ) Não (  ) Sim 

o Se sim, quanto tempo? _______ ano(s) e _______ mês(es). 

Equipe 

 

• Sua equipe possui quantos integrantes no total?  

• Há quantos integrantes em cada cargo (requisitos, desenvolvimento, testes, 

arquitetura, banco de dados)?  
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o Existem outros cargos não mencionados? 

• Quais as atribuições de cada cargo existente? 

o Qual a relevância dessas atividades dentro do projeto? 

o Qual a atividade de maior prioridade?  

• Como são selecionados esses integrantes?  

o Quais são os critérios utilizados para atribuição de funções a um novo 

integrante? 

• Existem rodízios de funções ou de sistemas entre integrantes?  

o Se sim, como são definidos esses rodízios? 

• Você sabe dizer se alguém na sua equipe está passando por problemas 

pessoais (depressão, perda de parente próximo, doença grave)?  

o Como você identifica esses problemas? 

o Como você trata esses casos? 

• Tem alguém afastado das atividades?  

o Por qual motivo? 

• Quais estratégias você utiliza para manter sua equipe interessada? 

(tratamento diferente por cargo?) 

 

Planejamento 

 

• Quais metodologias de planejamento você adota?  

• Quais ferramentas são mais utilizadas para organização das tarefas? 

• Quais são os artefatos mais utilizados (inspecionados) na sua função? 

• Quais são os artefatos gerados que são utilizados para documentação? 

o Quais desses artefatos são prioritários para tomada de decisão nos 

projetos? 

• Existem políticas formalizadas para documentação e atualização dos 

artefatos gerados?  

• Em quais momentos há uma demanda maior no projeto? EX.: início de 

semestre, período de recebimento de verbas. 

Requisitos 

 

• O tamanho da equipe de requisitos é suficiente para a demanda recebida? 
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• Os documentos/artefatos produzidos são apropriados para o trabalho dos 

demais integrantes?  

• Os documentos/artefatos atuais suprem as necessidades dos clientes dos 

sistemas?  

o E dos usuários? 

• Em quais momentos os engenheiros de requisitos atuam no projeto?  

o Desses momentos, quais são de maior relevância a participação 

desses engenheiros? 

• Qual é a importância do trabalho da equipe de requisitos para as atividades 

do projeto?  

• A forma como hoje são documentados os requisitos e os outros artefatos (por 

exemplo: tarefas, atividades, códigos, testes) é satisfatória?  

o Caso SIM, você poderia citar alguns benefícios?  

o Caso NÃO, você poderia citar algumas dificuldades ou prejuízos? 

• Há algum modelo ou padrão para os artefatos gerados? 

• Como é priorizada a construção dos artefatos? 

• No trabalho da equipe de requisitos, há alguma dificuldade?  

o Se sim, quais? 

• Como a dinâmica de trabalho da equipe de requisitos poderia ser melhorada? 

(retomar alguma dificuldade não detalhada) 

 

Processos 

 

• Como são os processos relacionados à Engenharia de Requisitos?  

(elicitação, prototipação/elaboração, documentação, verificação, validação e 

evolução) 

• Os processos utilizados hoje satisfazem as necessidades da equipe? 

• Como relação aos processos, há alguma dificuldade no trabalho da sua 

equipe? 

Fale-nos um pouco sobre sua experiência ou alguma observação adicional 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista dos 

Analistas de Requisitos 

 

AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTA  

 

ID: ______ Nome: _________________________________________ Idade: _____ 

E-mail:  ____________________________________________________________   

 

Formação e Experiência acadêmica 

 

• Formação 

• Tem alguma experiência em pesquisa(s) acadêmica(s)? (  ) Não (  ) Sim   

o Se sim, de que tipo(s): [ ] iniciação científica [ ] trabalho de conclusão 

de curso [ ] dissertação de mestrado [  ] tese de doutorado 

▪ Qual(is) temáticas? 

• Cursos de extensão (qualquer) ou aperfeiçoamento (voltado para profissão 

atual). 

 

Experiência profissional 

 

• Fábrica de software em que trabalha? 

• Cargo que ocupa? 

• Função que desempenha? 

• Tempo de experiência profissional neste cargo? 

• Quais são as suas atribuições?  

• Trabalhou em outro cargo? (  ) Não (  ) Sim 

o Se sim, qual(is)?  

 

Estratégias de atualização 

 



 

131 

 

 
 

Quais são as formas que você utiliza para se atualizar? 

Você tem interesse por quais áreas de conhecimento? 

 

Atuação 

 

• Qual é a sua experiência com a Engenharia de Requisitos nas 

metodologias/técnicas de: 

o Elicitação de requisitos: 

▪ Realização de entrevistas ou aplicação de questionários 

(técnicas de pesquisa)? 

▪ Utilização de brainstorming, brainstorming paradox, 

mudança de perspectiva ou técnicas de analogia (técnicas 

de criatividade)? 

▪ Realização de arqueologia de sistema, leitura baseada em 

perspectiva ou reutilização (técnicas baseadas em 

documentos)? 

▪ Observação de campo ou apprenticing (técnicas de 

observação)? 

▪ Protótipos, mapas mentais, workshops, cartões CRC, 

gravações de áudio e vídeo, modelagem de casos de uso 

ou “user stories” (técnicas de apoio)? 

o Documentação 

▪ Realização de modelagem conceitual - como uso dos 

diagramas da UML? 

▪ Uso de estruturas de documentos - estruturas padronizadas 

ou conteúdo padrão customizados? 

▪ Criação de glossário? 

o Validação 

▪ Emissão de parecer de especialista? 

▪ Realização de inspeção? 

▪ Realização de walkthrough? 

▪ Feitura de leitura baseada em perspectiva? 

▪ Validação por protótipos? 
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▪ Utilização de checklists? 

o Gerenciamento de requisitos 

▪ Designação de atributos para requisitos? 

▪ Visualização de requisitos? 

▪ Priorização de requisitos? 

▪ Implementação da rastreabilidade de requisitos? 

▪ Versionamento de requisitos? 

▪ Gerenciamento de mudança de requisitos? 

• Você já utilizou alguma outra técnica não mencionada? 

• Em que sua atuação profissional influencia no trabalho da sua equipe? 

o Como? 

• Existem iniciativas de colaboração entre os analistas de requisitos? 

o Se sim, fale-nos um pouco sobre elas? 

• Existem iniciativas de colaboração entre os demais cargos? 

o Se sim, fale-nos um pouco sobre elas? 

• Entre os clientes, como é realizada a cooperação técnica?  

 

Organização e Recuperação da Informação 

 

• Qual a importância que você atribui às suas atividades? 

• Qual o papel que você atribuiria aos requisitos dentro do ciclo de vida dos 

sistemas? 

• Em relação a definição de uma estratégia de documentação:  

o (1. quanto ao conteúdo) 

▪ Como são definidas as categorias de informação (estrutura do 

documento) prioritárias?  

o (2. quanto à forma) 

▪ Como são definidos os artefatos prioritários?  

o (3. quanto ao estilo)  

▪ Como são definidos os critérios de estilo de escrita para 

artefatos “documentalmente escritos”? (por exemplo: 

simplicidade ou detalhamento das regras) 

o (4. quanto ao público-alvo) 
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▪ Como é definido o público-alvo da documentação? (por 

exemplo: foco no entendimento usuário final ou no 

entendimento do corpo técnico?) 

• De que forma as necessidades da manutenção do sistema impactam a 

documentação dos requisitos? 

• Como são criados, gerenciados e preservados as definições e os artefatos 

produzidos? 

• Existem políticas ou modelos disponíveis para auxiliar a construção e 

manutenção dos artefatos? 

• De alguma forma, há uma base de conhecimento produzido?  

o Se sim, há o reuso ou reaproveitamento do que foi produzido? 

• Quais são as atividades executadas com o objetivo de recuperação da 

informação?  

o (Por exemplo, tomada de decisão para alteração de tecnologia, 

evolução ou descontinuidade de módulos) 

o Nesse mesmo contexto, quais são os instrumentos e artefatos 

utilizados? 

• Em quais momentos os artefatos existentes já foram utilizados como 

evidência legal? (por exemplo, para dirimir dúvidas com clientes ou na 

equipe, comprovar a implementação ou a conformidade com o que definido 

ou exigido) 

 

Fechamento 

Como a sua prática pode ser melhorada? 

Você teria alguma sugestão a mais? 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista da 

Diretoria  

 

AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTA  

 

ID: ______ Nome: ________________________________________ Idade: _____ 

E-mail:  ____________________________________________________________   

 

Formação e Experiência acadêmica 

 

• Formação 

• Quais foram as temáticas você trabalhou na academia? 

 

Experiência profissional 

 

• Fábrica de software em que trabalha? 

• Cargo que ocupa? 

• Função que desempenha? 

• Tempo de experiência profissional neste cargo? 

• Quais são as suas atribuições?  

• Trabalhou em outro cargo? (  ) Não (  ) Sim 

o Se sim, qual(is)?  

• Quais temáticas dos sistemas que você já trabalhou?  

 

Atuação 

 

• Fale-nos um pouco da sua experiência: 

o Na área de desenvolvimento. 

o Na gestão de equipes. 

 

• Teve alguma experiência com a Engenharia de Requisitos?  

o Se sim, fale-nos um pouco sobre essa experiência. 
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Documentação de requisitos 

 

• O que você entende sobre documentação de requisitos?  

• Quais são os artefatos definidos para documentação?  

o Por que motivos estes foram os artefatos escolhidos? 

o Esses artefatos atualmente atendem ao propósito para o qual foi 

definido? 

• Em quais momentos a documentação mostrou-se importante no ciclo de vida 

dos sistemas?  

• Para quais papéis (gerência, desenvolvimento, testes, outros) você acredita 

que a documentação de requisitos é mais importante? 

• Quais dificuldades você acredita que a equipe tenha na elaboração da 

documentação? E porque isso acontece? 

• A quem você pretende atender com documentação? e porque? 

• Quais critérios foram levados em conta para elaborar a estrutura do modelo 

de artefato utilizado? 

• Como é verificada a conformidade legal dos sistemas desenvolvidos ou 

mantidos pela SINFO?  

o Quais são as evidências buscadas? 

 

Decisões 

 

• Quais estratégias você utiliza para: 

o Definir quais artefatos de requisitos serão utilizados? 

o Estimular a colaboração entre os membros das equipes?  

o Estimular a cooperação entre os clientes? 

• Quais são os artefatos utilizados para sua gerência? 

• Como você monitora o uso dos artefatos definidos? 
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Desafios da Gestão 

 

• Dentro da sua gestão e considerando sua experiência, qual a importância do 

analista de requisitos? 

• Considerando os papéis existentes nas equipes de desenvolvimento, por qual 

motivo as atribuições de um analista de requisitos foram acumuladas ao 

analista de negócios? 

• Como você vê a colaboração entre os analistas requisitos? 

• Como funciona o relacionamento com as cooperadas?   

• No entendimento dos sistemas, das dúvidas? 

• Algo tem sido relatado como dificuldade? 

  

• Como funciona a questão do versionamento dos sistemas para as 

cooperadas? 

 

Descontinuidade de soluções e sistemas legados 

 

• Como você vê a descontinuidade no uso dos sistemas? 

• Existe um plano de gestão de risco: 

•   Ações associadas a entrada e saída de analista de requisitos? 

o Se sim, como funciona (contingenciamento)? 

o Clientes (entrada e saída)? 

 

Fechamento 

Você teria alguma sugestão a mais? 
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APÊNDICE D – Termo de consentimento 

(TCLE)  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Eu,________________________________________________________________, 

de nacionalidade _________________________________, tendo nascido em: 

______/______/________, estado civil ___________________________, profissão 

_____________________,  domiciliado(a) à _______________________________, 

inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº _________________________, 

inscrito(a) no Registro Geral sob o nº ___________________________, emitido por 

__________________, em:  ______/______/________, estou sendo convidado(a) a 

participar de um estudo relacionado como o projeto de pesquisa nomeado 

“Documentação e Rastreabilidade de Artefatos para Evolução Sustentável de 

Sistemas Computacionais”, cujo o objetivo é oferecer subsídios adequados à 

documentação e à rastreabilidade dos artefatos do ciclo de vida de sistemas para 

equipes na indústria de desenvolvimento de sistemas. 

 

A minha participação no referido estudo será no sentido de auxiliar a investigação 

sobre as dificuldades e as estratégias utilizadas na documentação e na 

rastreabilidade de artefatos para evolução sustentável de sistemas computacionais 

a partir de uma abordagem etnográfica e observação participante. 

 

Fui alertado(a) de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns benefícios, 

tais como: aprendizagem da abordagem e dos artefatos de desenvolvimento de 

software. Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma 

pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua 

realização. Assim, poderei sentir cansaço ou fadiga pelo número de horas 

dispensadas na realização do estudo. 

 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, identificar-me, será 
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mantido em sigilo. Além disso, saliento que tenho conhecimento de que a 

documentação produzida será mantida por até dois anos para fins legais. Também 

fui informado(a) de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu 

consentimento até a finalização da execução das atividades do experimento, sem 

precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo 

à assistência que venho recebendo. 

 

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como o livre acesso a todas 

as informações e os esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha 

participação. Enfim, tendo sido orientado(a) quanto ao teor de todo o aqui 

mencionado e compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto 

meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há 

nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

 

A saber, as pesquisadoras envolvidas com o referido estudo são: 

Profa. Márcia Jacyntha Nunes Rodrigues Lucena (coordenadora) - e-mail: 

marcia@dimap.ufrn.br. 

Erica Esteves Cunha de Miranda - e-mail: erica@ppgsc.ufrn.br. 

Luana Talita Mateus de Souza - e-mail: luanatms@ppgsc.ufrn.br. 

 

Por esta ser a expressão da minha vontade, e assino o presente termo em duas 

vias de igual teor. 

 

Natal, ______/______/_______. _______________________ 

 
Assinatura do(a) participante 

 

E-mail do(a) participante:_______________________________________________ 

 

Telefone(s) do(a) participante:___________________________________________ 
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APÊNDICE E – Campos do Modelo da 

Especificação de caso de uso 

 

 

1. Descrição do caso de uso 

2. Pré-condições 

3. Fluxo de Eventos 

a) Fluxo principal 

b) Fluxo alternativo 

c) Fluxo de exceções 

4. Bloco de dados 

5. Requisitos Legais 

6. Regras de Negócio 
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APÊNDICE F – Survey aplicado para 

desenvolvedores, analistas de testes e líderes. 

 

 

Aprimorando a documentação de requisitos  

 

Olá! Me chamo Luana Talita e sou aluna de mestrado do PPGSC. Como devem se lembrar, 

fiz parte da minha pesquisa observando o trabalho do time de Analista de requisitos. O 

objetivo agora com este survey (questionário) é entender as necessidades dos 

desenvolvedores/testadores/líderes e adequar a documentação para auxiliar no seu dia-a-

dia. Acredito que isso é importante para entender melhor o que você precisa, porque pode 

agilizar e direcionar adequadamente os esforços da sua equipe. Diante disso, peço, por 

gentileza, que você tire aproximadamente 10 minutos do seu tempo para responder a este 

questionário. Este é um projeto de pesquisa acadêmico e os dados serão publicados e 

discutidos abertamente para que todos possam se beneficiar deles, deixando sempre sua 

identidade anônima.  

Desde já, muito obrigada por participar.  

 

Luana Talita Mateus de Souza (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil) 

- luanatms@ppgsc.ufrn.br  

Profa. Dra. Márcia Jacyntha Nunes Rodrigues Lucena (Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal, Brasil) - marciaj@dimap.ufrn.br  

 

*Obrigatório Sobre você  

 

Sua identidade sempre será preservada, porém precisamos saber um pouco sobre você 

para construção de um perfil de respostas.  

 

1. Em qual time você trabalha?  

* Marcar apenas uma oval.  

EQUIPE 01 – EQUIPE 02 

 

2. A quanto tempo trabalha nesta empresa?  

* Marcar apenas uma oval.  

Menos de 5 anos  

Entre 5 e 10 anos  

Mais de 10 anos  

 

3. Qual a sua faixa etária?  

* Marcar apenas uma oval.  

Menos de 18 anos  

Entre 18 a 25 anos  

Entre 25 a 35 anos  

Mais de 35 anos  

 

mailto:luanatms@ppgsc.ufrn.br
mailto:marciaj@dimap.ufrn.br
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4. Quais funções já exerceu? (dentro ou fora da empresa atual)  

* Marque todas que se aplicam.  

Testador  

Desenvolvedor  

Banco de dados  

Arquiteto  

Analista de requisitos  

Outro:  

 

5. Qual a sua função atual?  

* Marque todas que se aplicam.  

Desenvolvedor  

Testador  

Líder de equipe  

Outro:  

 

 

Informações e documentação 

 

Nos ajude a entender como você obtêm as informações que precisa para o seu trabalho, e 

seu entendimento sobre a documentação de requisitos.  

 

6. Você consegue obter as informações que são necessárias ao seu trabalho (atividades)?  

 

* Marcar apenas uma oval.  

1 2 3 4 5  

Nunca Sempre  

 

7. Como costuma obter essas informações?  

* Marque todas que se aplicam.  

 

Analista de requisitos  

Tarefas  

Documentos de requisitos  

Clientes  

Líder de equipe  

Outro:  

 

8. Alguma vez você não pôde dar continuidade a um trabalho por não conseguir obter as 

informações necessárias para desenvolvê-lo?  

* Marcar apenas uma oval. 

Sim Não Talvez  

 

9. Você acredita que o documento de requisitos pode facilitar o seu trabalho?  

* Marcar apenas uma oval.  

Sim Não Talvez 
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10. Como o documento de requisitos pode facilitar o seu trabalho? *  

 

11. Você trabalha com qual fluxo?  

* Marcar apenas uma oval.  

Evolução Ir para a pergunta  

Manutenção Ir para a pergunta   

Os dois fluxos Ir para a pergunta  

 

Neste fluxo nos ajude a entender quais informações você precisa? quais podem facilitar o 

seu trabalho? 

 

Quais informações você considera mais importante para fazer o seu trabalho?  

* Marque todas que se aplicam.  

 

• Fluxos  

• Regras de negócio  

• Pré e pós condição  

• Diagrama UML  

• Estória de usuário  

• Atores  

• Modelo de dados  

• Glossário  

• Dicionário de dados  

• Protótipos de tela  

• Informações gerenciais sobre requisitos (especificar no campo 'outros")  

• Requisitos não funcionais  

• Legislação  

• Outro: 

 

Finalizando  

 

Como você acredita que seu trabalho possa ser melhorado? *  

 

Agradecemos muito a sua participação! Você tem outros comentários, dúvidas, perguntas 

ou sugestões? 
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APÊNDICE G – Survey aplicado para clientes. 

 

Aprimorando a documentação de requisitos  

 

Prezado Cliente,  

 

Através deste survey (questionário), gostaríamos de entender suas necessidades de 

informação dos sistemas 01 e 02 para adequar a documentação de requisitos. Entender 

melhor o que você precisa pode agilizar e direcionar adequadamente os esforços das 

equipes. Diante disso, peço, por gentileza, que você tire aproximadamente 10 minutos do 

seu tempo para responder a este questionário.  

 

Desde já, agradecemos a sua participação.  

*Obrigatório  

 

Sobre você Sua identidade sempre será preservada, porém precisamos saber um pouco 

sobre você para construção de um perfil de respostas.  

 

1. Com qual sistema você trabalha?  

* Marque todas que se aplicam.  

Sistema 01  

Sistema 02  

 

2. A quanto tempo trabalha com esses sistemas?  

* Marcar apenas uma oval.  

Menos de 5 anos  

Entre 5 e 10 anos  

Mais de 10 anos 

 

3. Qual a sua faixa etária?  

* Marcar apenas uma oval.  

Menos de 18 anos  

Entre 18 a 25 anos  

Entre 25 a 35 anos  

Mais de 35 anos  

 

Qual a sua função atual e quais funções já exerceu? (dentro ou fora da empresa atual) * 

 

Informações e documentação  

 

4.Nos ajude a entender como você obtêm as informações que precisa para o seu trabalho, 

e seu entendimento sobre a documentação de requisitos.  

 

5. Você consegue obter as informações que são necessárias ao seu trabalho (atividades) 

com os sistemas 01/02?  

* Marcar apenas uma oval.  
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1 2 3 4 5  

Nunca Sempre 

 

6. Como costuma obter essas informações?  

* Marque todas que se aplicam.  

Analista de requisitos  

Documentos de requisitos  

Líder de equipe  

Legislação  

Outro:  

 

7. Alguma vez você não pode dar continuidade a um trabalho com os sistemas por não 

conseguir obter as informações necessárias para desenvolvê-lo?  

* Marcar apenas uma oval.  

Sim Não Talvez  

 

8. Você acredita que o documento de requisitos pode facilitar o seu trabalho?  

* Marcar apenas uma oval.  

Sim Não Talvez  

 

9. Como o documento de requisitos pode facilitar o seu trabalho? * 

 

10. Quais informações sobre os sistemas você precisa para fazer o seu trabalho?  

* Marque todas que se aplicam.  

• Fluxos  

• Regras de negócio  

• Pré e pós condição  

• Diagrama UML  

• Estória de usuário  

• Atores  

• Modelo de dados  

• Glossário  

• Dicionário de dados  

• Protótipos de tela  

• Requisitos não funcionais  

• Legislação  

• Vídeoaulas  

• Manual de uso  

• Outro: 
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Finalizando 

  

11. Podemos entrar em contato com você? (para mais esclarecimentos sobre alguma 

questão) Se sim, deixe seu contato de email.  

 

12. Agradecemos muito a sua participação! Você tem outros comentários, dúvidas, 

perguntas ou sugestões? 

 


