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Abstract. To have a software development process is essential once the quality
of software is the goal since in this area the industry is in a growing evolution
making the market more competitive. Thus, this work propose the development
of a prototyping’s framework that can be integrated into various software deve-
lompment models once prototyping is a technique that minimizes a lot of pro-
blems and limitations on software development processes taking into account
the best pratices and the different types of teams and organizational cultures.

Resumo. Possuir um processo de desenvolvimento de software é imprescindível
para que a qualidade do software seja o objetivo, visto que a indústria desta
área esta em crescente desenvolvimento, tornando o mercado mais competitivo.
Sendo assim, o presente trabalho popõe o desenvolvimento de um framework de
prototipação que possa ser integrado nos diversos modelos de desenvolvimento
de software, uma vez que a prototipação é uma técnica que minimiza muitos pro-
blemas e limitações nos processos de desenvolvimento de software, levando em
consideração as melhores práticas, os variados tipos de equipes e as diferentes
culturas organizacionais.

1. Introdução

A fim de se obter um produto de software, é imprescindível estabelecer um processo de
desenvolvimento, que consiste em etapas parcialmente ordenadas bem como um conjunto
de atividades a serem desenvolvidas. De forma genérica, na engenharia de software,
uma metodologia de processo compreende cinco atividades, que conforme em [8] são,
resumidamente:

1. Comunicação, para compreender os objetivos das partes interessadas e fazer o
levantamento correto das necessidades e requisitos;

2. Planejamento, definindo as tarefas técnicas a ser conduzidas, os possíveis ris-
cos, os recursos necessários, o que deve ser produzido ao fim do processo e um
cronograma de trabalho;

3. Modelagem, esboçando de forma refinada ou não, a fim de visualizar uma ideia
mais concreta de como cada parte se encaixará;

4. Construção, gerar código e executar testes para que possíveis erros sejam soluci-
onados;

5. Emprego, entrega do software ao cliente que fornece um feedback.



Porém, a constante evolução das tecnologias trouxe uma maior necessidade do software
e o aumento do interesse na área, com isso, novas ideias surgiram fazendo com que o
mercado de software se tornasse mais competitivo e exigente, devido a isso, a metodo-
logia citada acima tem sido adaptada e otimizada para cada estilo de empresa e equipe,
assim, novos mecanismos e modelos são estudados a fim de obter um software de melhor
qualidade, minimizando custo, tempo e trabalho.

A prototipação é de grande relevância justamente porque é uma técnica para evitar
retrabalho, e consequententemente, levar menos tempo e ter um menor custo, pois mesmo
com um levantamento de requisitos minucioso, mudanças e/ou erros internos e externos
no decorrer do desenvolvimento podem acontecer.

Existem dois tipos diferentes de protótipos: os protótipos de lançamento (Throw-
away), que ajudam a entender determinados requisitos de difícil compreensão pelo ana-
lista e os protótipos evolutivos, que oferecem uma projeção visual e/ou funcional viável
do sistema para o cliente e muitas vezes se tornam parte do sistema final. Os protótipos
podem ser: baseados em papel (são feitos desenhos e/ou maquetes para uma projeção
visual), protótipos chamados "O Mágico de Oz"(onde uma pessoa simula as respostas do
sistema em resposta a algumas entradas de usuários) ou protótipos automatizados (onde
um ambiente de rápido desenvolvimento é usado para desenvolver um protótipo executá-
vel), visto em [7].

O objetivo deste trabalho é desenvolver um framework de prototipação que possa
ser integrado às diversas metodologias de desenvolvimento de software, porém com ên-
fase maior nas ágeis, promovendo a melhoria contínua desta etapa e consequentemente
no processo como um todo. Na seção 2, serão abordados conceitos fundamentais para o
entendimento deste trabalho bem como dos trabalhos correlatos, a seção 3 apresenta os
objetivos da realização deste trabalho, na seção 4, serão tratadas as metodologias utili-
zadas para o desenvolvimento do mesmo, na seção 5, será encontrado o cronograma de
execução do presente trabalho, e por fim, a seção 6 mostrará os resultados esperados.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Segundo Salim [9], o sucesso das organizações que atuam na industria de software se
deve pela qualidade do seu produto, que esta diretamente ligado à qualidade no processo
de desenvolvimento do mesmo. Além, disso, como desenvolver está relacionado à criati-
vidade e habilidade dos desenvolvedores de software, a força de trabalho seria o principal
ativo organizacional, o que se confirma e é ressaltado em [11] quando o autor apresenta
a influência direta da qualidade do trabalho trabalho em equipe na qualidade do software
desenvolvido.

2.1. Processo de Desenvolvimento de Software

Um processo ou metodologia de desenvolvimento de software é um conjunto de atividades
e resultados associados que auxiliam na produção da aplicação, segundo [4].

Ainda segundo [4], muitas organizações desenvolvem software sem utilizar ne-
nhum processo, isso se deve geralmente porque as metodologias tradicionais são ditas
"pesadas"e em particular, as organizações de pequeno e médio porte não possuem recur-
sos suficiente. O resultado desta falta de sistematização na produção de software é a baixa



qualidade do produto final, além de dificuldade em entregar o software nos prazos e custos
predefinidos e inviabilizar a futura evolução do mesmo.

Outras empresas, por desconhecerem novas métodologias ou por receio da mu-
dança, mesmo tendo na literatura vários processos definidos e seus respectivos resultados,
optam por permanecer com o mesmo modelo de software tradicional.

2.2. Metodologias Tradicionais

As metodologias tradicionais são chamadas de pesadas, visto que, têm como principal
característica a documentação total do software antes de sua implementação, não são
sucetíveis a mudanças no decorrer da produção, ou seja, será desenvolvido de início ao
fim o que foi planejado.

O primeiro processo tradicional publicado foi o chamado Cascata ou Clássico,
por Pressman, que é a principal metodologia tradicional e muito utilizada até hoje [4], de
forma geral estabelece as etapas descritas na Figura 1:

Figura 1. Modelo Clássico [4]

2.3. Metodologias Evolucionárias

Ao longo do tempo, o software evolui, com isso, novas necessidades de negócio e produto
surgem frequentemente. Com isso, para os modelos de linha reta, surgem limitações
e é então que surgem os modelos evolucionários, ou seja, a possibilidade densenvolver
produtos que evoluam ao longo do tempo. Os dois modelos evolucionarios mais comuns
são: Prototipação e Espiral.

2.3.1. Prototipação

Segundo Pressman [8], o paradigma de prototipação costuma ser a melhor escolha de
abordagem quando:

1. O cliente define uma série de objetivos gerais para o software, mas não identifica,
de forma detalhada, os requisitos para funções e recursos;

2. O desenvolvedor encontra-se inseguro quanto à eficacia de um algoritmo ou
quanto à adaptabilidade de um sistema operacional;



3. Quando há dúvida quanto à forma em que deve ocorrer a interação ho-
mem/máquina.

E em muitas outras situações. Vale ressaltar também que embora a prototipação possa
ser utilizada como um modelo de processo isolado, é mais comumente utilizada como
uma técnica passível de ser implementada no contexto de qualquer um dos modelos de
processo que estão ou não descritos nesse trabalho.

Cherubin destaca em [2], um estudo de caso feito em uma empresa chamada Edu-
com que dispensa as tradicionais práticas de pesquisa de mercado para conhecer as de-
mandas dos clientes, pois ao idealizar os protótipos (versão beta), são levados aos clientes
para a verificação de sua aceitação.

Em geral, os protótipos podem ser construídos como "descartáveis"ou então evo-
lucionários, no sentido de que evoluem lentamente até se transformarem no sistema real.



2.3.2. Espiral

Apesar da possibilidade de ser classificado como Evolutivo, em [1], Almeida diz que o
modelo Espiral nasce beaseado na experiência obtida com vários refinamentos do modelo
tradicional Cascata, sendo que sua maior diferença com modelo citado como base seria
que este cria uma abordagem orentada a riscos para o processo de desenvolvimento de
software, ao invés de ser primariamente orientado a documentação ou a codificação.

A característica principal do modelo se deve ao fato de ser incremental, tornando
formal o conceito de iterações orentadas a risco e deixando claro a necessidade de avali-
ação dos riscos a cada iteração.

Figura 2. Modelo espiral de desenvolvimento de software [1]

Assim, a metodologia é de bom uso para aqueles que defendem o uso de plane-
jamento extensivo, processos codificados e rigorosos reusos a fim de tornar o processo
uma atividade preditiva e eficiente que vai gradualmente amadurecendo em direção ao
objetivo, porém o modelo ainda enfrenta algumas limitações herdadas dos modelos tradi-
cionais.

Então, com o objetivo de solucionar tais limitações, revolucionando a maneira de
desenvolver software, surgem as métodologias Ágeis.



2.4. Metodologias Ágeis

As metodologias Ágeis são um grupo de métodos incrementais e iterativos que são mais
eficazes e por isso têm sido usados também no gerenciamento de projetos em geral, não
somente no desenvolvimento de software, segundo [5].

Os conceitos chave de grupo são:

1. Indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas.
2. Software executável ao invés de documentação.
3. Colaboração do cliente ao invés de negociação de contratos.
4. Respostas rápidas a mudanças ao invés de seguir planos.

Apesar do que foi listado, é valido a ressalva de que as metodologias ágeis não
rejeitam os processos e ferramentas, bem como documentações e negociações, porém os
colocam como importância secundária, pois como principal seria o que foi dito anteri-
ormente. Brito, em [3], ressalta a transferência de conhecimento entre os membros da
equipe visto que essas metodologias utilizam de uma constante comunicação e colabora-
ção entre os mesmos, especialmente através da chamada troca face-to-face.

Existem várias metodologias deste grupo, porém as mais conhecidas são: XP e
Scrum.



2.4.1. XP - Extreme Programming

Segundo [6], o XP seria a metodologia ágil mais amplamente utilizada, voltado para pro-
jetos cujos requisitos são vagos e podem mudar com frequência, desenvolvimento de
sistemas orientados a objeto, equipes pequenas, preferencialmente até 12 (doze) desen-
volvedores, e desenvolvimento incremental (ou iterativo), onde o sistema começa a ser
implementado logo no início do projeto e vai ganhando novas funcionalidades ao longo
do tempo.

As seguintes 13 (treze) práticas importantes que compõem o XP, segundo [10],
são:

Figura 3. Práticas do XP [10]



2.4.2. Scrum

O Scrum, foi desenvolvido por Jeff Sutherland e sua equipe no inicio de 1990. Possui um
padrão de processo em que ocorrem as tarefas de trabalho, chamado Sprint. Segundo [5],
o Scrum consiste em um time, eventos, artefatos e regras. As regras são essenciais para
criar equipes, eventos e artefatos juntos durante o projeto.

Neste modelo, são criados papéis para a equipe (Scrum Team), para o cliente (Pro-
duct Owner) que constantemente participa do que está sendo desenvolvido, para o produto
(Product) e suas respectivas funcionalidades a serem desenvolvidas (Product Backlog) e
para uma pessoa da equipe que será a responsável para gerenciar o processo de forma que
tudo ocorra corretamente (Scrum Master), sempre promovendo a adaptação à mudanças.

O trabalho conduzido dentro de uma Sprint é adaptado ao problema em mãos, e
podem ser frequentemente modificados pela equipe sem qualquer tipo de problema. Para
que isso aconteça, reuniões rápidas ocorrem diariamente a fim de que os membros da
equipe apresentem problemas, palpites e qualquer tipo de troca de informação que seja
relevante ao processo.

Basicamente, ao final de cada Sprint são feitas reuniões mais detalhadas para apre-
sentar o que foi produzido durante a Sprint, bem como um feedback do ocorrido, e, com
as experiências obtidas, planejar uma nova Sprint. Nessas reunições o cliente participa
para ficar ciente do progresso feito.

Figura 4. Componentes do Scrum. Figura retirada de: hubspot.com



2.5. Riscos, problemas e possíveis soluções para o desenvolvimento de software

Durante o processo de desenvolvimento de software, vários problemas podem ocorrer,
ainda que este tenha sito préviamente planejado, por isso a engenharia de software se-
gue em constante estudo e avanço para que cada vez mais os riscos e problemas sejam
minimizados.

Segundo [1], uma lista dos dez maiores itens de risco para software e possíveis
técnicas para enfrentá-los seria:

Figura 5. Lista priorizada dos dez maiores itens de risco para software e técnicas
para enfrentá-los. [1]

Nota-se que pela Figura 5, a prototipação seria uma técnica para enfrentar diver-
sos itens de risco, sendo assim, o presente trabalho estudará técnicas e abordagens para



desenvolver um framework que possa ser implantado em diferentes processos de desen-
volvimento de software, a fim de minimizar tais riscos enfrentados e otimizar o processo
como um todo.

3. Objetivos

Figura 6. Integração do framework em um processo de desenvolvimento de soft-
ware.

O presente trabalho abordará o modelo de prototipação como base, de forma des-
cartável ou não, com o objetivo de propor um framework para reduzir os problemas apre-
sentados na seção 2.5, que possa ser integrado em qualquer processo de desenvolvimento
de software, como ilustra a Figura 6, categorizando os diferentes tipos de equipe, visto
que segundo [11] a qualidade da equipe influecia diretamente na qualidade do produto,
direcionando as diferentes ferramentas e técnicas a serem utilizadas para cada cultura or-
ganizacional, a fim de otimizar o processo de desenvolvimento de software como um todo
para melhores resultados.

4. Procedimentos metodologicos/Métodos e técnicas
Inicialmente, pretende-se realizar um levantamento na literatura disponível sobre os pro-
cessos de desenvolvimento de software, bem como modelos, casos de uso e trabalhos
correlatos, a fim de analisar as melhores práticas, estabelecer problemas a serem minimi-
zados e no melhor caso solucionados, para as diferentes culturas organizacionais.

Visando atingir os resultados esperados, será proposto um framework com base na
prototipação, este que poderá ser integrado em qualquer metodologia de desenvolvimento
de software.

O framework será aplicado à um desenvolvimento de uma aplicação mobile, como
estudo de caso para que seja avaliado a eficácia e viabilidade da utilização do framework.



5. Cronograma de Execução
A Tabela 1 exibe o cronograma de atividades a serem desenvolvidas.

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Esboço do framework;
3. Finalização do framework;
4. Aplicação do framework no caso de uso;
5. Correções e ajustes do framework;
6. Escrita do relatório;

Tabela 1. Cronograma de Execução
abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com o presente trabalho de conclusão de curso, espera-se desenvolver um framework
de prototipação que possa auxiliar organizações, diminuindo as limitações e problemas,
minizando tempo, custo, retrabalho e promovendo sempre a melhoria no processo de
desenvolvimento de software. Elevando assim, a qualidade do software desenvolvido
pela indústria.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de junho de 2017.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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