
1 
 

Gestão da Procura na Informática 
João Campos n.º 52462 

Resumo: A gestão da procura na informática tem sido, durante 
anos, um desafio difícil de ultrapassar. Com um uso cada vez 
mais generalizado das metodologias ágeis, estamos a entrar 
numa era onde as aplicações estão permanentemente num 
estado Beta. As empresas optam por colocar os projectos em 
produção mais cedo deixando, cada vez mais, trabalho de 
desenvolvimento para ser realizado depois da entrega do 
projecto. Devido a esse facto, a gestão da procura torna-se um 
problema de manutenção e ordenação de prioridades de pedidos. 
Neste documento propomos uma solução inovadora, baseada em 
metodologias ágeis, para a ordenação de prioridades de 
requisitos através de um processo que permite alargar a 
participação no processo a utilizadores e consumidores através 
de um processo de negociação transparente para todos os 
participantes. 

Palavras-Chave: Gestão da procura, manutenção de software, 
backlog de produto, ordenação de prioridades de requisitos, 
metodologias ágeis. 

Introdução 

A gestão da procura é a capacidade de 
balancear pedidos relacionados com 
produtos e serviços enquanto se planeia a 
produção e entrega dos mesmos (1). Na 
informática, ou mais concretamente em 
sistemas de informação, a gestão da 
procura pode ser vista como o processo que 
recolhe as necessidades e pedidos de 
desenvolvimento e os transforma num plano 
de trabalho. Estes pedidos e necessidades 
serão depois transformados em 
funcionalidades e requisitos a implementar 
em novos projectos ou em sistemas já em 
produção. 

Embora a procura por novos sistemas 
de informação dificilmente acabe, a 
realidade é que todos os sistemas já 
implementados irão continuar a necessitar 

de desenvolvimentos e correcções até ao 
final da sua vida útil. 

A manutenção aplicacional engloba 
todas as actividades que se relacionam com 
a adição de funcionalidades e correcção de 
bugs em sistemas de informação que 
estejam já na fase de pós-produção. Este 
tipo de actividade pode subdividir-se em 
quatro tipos distintos (2): 

a) Manutenção Correctiva: procura 
resolver bugs e falhas detectadas nas 
aplicações; 

b) Manutenção Adaptativa: procura 
adaptar as aplicações de forma a 
suportar alterações impulsionadas por 
factores externos; 

c) Manutenção Perfectiva/Evolutiva: 
Procura incorporar nas aplicações 
novas funcionalidades e suportar 
alterações de requisitos iniciais; 
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d) Manutenção Preventiva: Procura 
manter a qualidade da documentação 
de suporte à aplicação. 

A manutenção de software é 
responsável por cerca de 60% a 80% dos 
custos de um projecto de software (3) e 
cerca de 50% do esforço de programação 
(4). Portanto gerir a procura, nesta fase do 
ciclo de vida de uma aplicação, é gerir entre 
60% a 80% dos custos de um projecto e 
50% do esforço de programação. 

Diagnóstico 

Com a generalização do uso das 
metodologias ágeis e com ciclos de 
desenvolvimento cada vez mais curtos, as 
equipas de desenvolvimento e os gestores 
de projectos deparam-se com um novo 
desafio. Cada vez mais trabalho de 
desenvolvimento é deixado para a fase de 
pós-produção das aplicações. Isto significa 
que os sistemas são instalados com menos 
funcionalidade e que grande parte do 
esforço de desenvolvimento, até agora feito 
antes da entrada em produção, é realizado 
depois da instalação das aplicações. 

Com esta alteração, na forma como os 
projectos em sistemas de informação são 
conduzidos, surge um novo problema de 
gestão da procura. È necessário conjugar e 
planear o desenvolvimento das 
funcionalidades deixadas da fase de pré-
produção e, ao mesmo tempo, encaixar os 
pedidos inerentes à utilização da aplicação. 

Esta necessidade faz com que a equipa 
de desenvolvimento seja inundada por 
pedidos de alteração e pedidos de 
implementação de novas funcionalidades. 
Como os recursos, entenda-se 
programadores, são limitados a procura irá 
ultrapassar a oferta e torna-se necessário 
decidir o que fazer primeiro. Nestes casos é 
necessário criar um backlog da aplicação ou 
do produto. Este backlog serve para registar 
e manter actualizados todos os pedidos 
realizados à equipa de desenvolvimento. 

Com uma procura superior à oferta 
torna-se necessário ordenar os pedidos que 
se encontram no backlog de forma a 
implementar primeiro os pedidos que 
representem o maior valor potencial para a 
aplicação e para o negócio. Esta decisão, 
isto é, esta ordenação de prioridades torna-
se um problema devido às características 
inerentes a qualquer pedido (5): 

a) Natureza do pedido; 
b) Número de pedidos; 
c) Gerir a procura de acordo com os 

recursos disponíveis; 
d) Alteração de prioridades dos pedidos; 
e) Incompatibilidade na ordenação das 

prioridades dos pedidos; 
f) Colaboração entre donos do processo 

e utilizadores do processo; 
g) Atribuição de prioridades subjectiva. 

Estas características tornam difícil a 
decisão de quais os pedidos que devem ser 
atendidos primeiro. Existem inúmeras 
estratégias para resolver este problema. 
Algumas sugerem soluções de alto nível, 
como é o caso do Standard IEEE 1219 (6) 
ou o Aplications Management da 
Framework ITIL (7).  

No caso do Standard IEEE 1219 são 
definidas actividades que procuram gerir e 
acomodar os pedidos recebidos na fase de 
manutenção de uma qualquer aplicação. 
Este standard não define, no entanto, qual a 
estratégia para a ordenação de prioridades 
dos pedidos, procura antes definir 
formalmente as actividades que qualquer 
ciclo de manutenção aplicacional deve 
conter e os mecanismos de aprovação e 
controle a incluir em cada uma das 
actividades. 

No caso da Framework ITIL é feita uma 
abordagem onde a manutenção é dividida 
por duas fases distintas e com objectivos 
distintos. A primeira fase preocupa-se com 
actividades operacionais, correcção de 
bugs, manutenção da disponibilidade da 
aplicação e outras questões que se 
relacionam directamente com os níveis de 
serviço da aplicação. A segunda fase 
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centra-se na optimização da aplicação 
através da adição ou correcção de 
funcionalidades. Neste caso, a Framework 
sugere que um novo ciclo de projecto deve 
ser lançado em paralelo ao ciclo que gere a 
aplicação de forma a implementar as 
alterações a realizar. 

Esta solução centra-se demasiado nos 
níveis de serviço que as aplicações 
procuram manter. Não é óbvio que o valor 
acrescentado por uma correcção de um 
bug, que tenha um impacto baixo, seja 
superior à introdução de uma funcionalidade 
que torne o processo, suportado pela 
aplicação, mais eficiente. Isto significa que a 
qualidade do serviço prestado por uma 
aplicação não pode ser medido 
principalmente pelo tempo que se leva a 
corrigir um bug mas antes pelo valor 
acrescentado por todos os tipos de 
manutenção existentes. 

Para além das duas soluções já 
referidas, o problema pode ser abordado 
apenas sob a perspectiva de ordenação de 
prioridades de pedidos e/ou requisitos. Ou 
seja, para gerir a procura, na manutenção 
aplicacional, tudo o que é necessário fazer é 
criar um processo de decisão que consiga 
perceber quais os pedidos que trazem maior 
valor acrescentado para o sistema de 
informação. 

Neste tipo de abordagem existem 
alguns métodos e processos com alguma 
maturidade. São exemplo disso o Joint 
Application Development (8), o 
Requirements Triage (9), o 100-Point 
Estimation (10), o Theory-W (11) ou o Kano 
Model Analysis (12) (13). 

A abordagem seguida por qualquer um 
deles passa por criar um processo de 
decisão que permita atribuir um valor 
relativo a cada pedido. O valor de cada 
pedido ou requisito é traduzido numa 
prioridade relativa entre pedidos ou 
requisitos. Esta prioridade irá determinar 
quais os pedidos a implementar primeiro e, 
assim, gerir a procura de forma a aproveitar 
o potencial, de acordo com os recursos 

disponíveis, dos pedidos que se encontrem 
no backlog. 

As soluções propostas por estes 
métodos e processos revelam debilidades 
na capacidade de garantir a participação de 
todos os produtores de pedidos. Uns dão 
demasiada importância aos utilizadores, 
outros aos donos dos processos suportados 
ou aos donos dos projectos. Algumas das 
soluções tornam-se difíceis de implementar 
para grandes quantidades de pedidos e 
outras não têm em conta os interesses e 
responsabilidades específicas das pessoas 
que realizam os pedidos. 

Planeamento da acção 

Após a identificação do problema fica 
evidente que diferentes pessoas, com 
diferentes perspectivas e responsabilidades, 
terão prioridades diferentes. Enquanto os 
utilizadores finais estão maioritariamente 
preocupados com o melhoramento da 
usabilidade, os gestores e donos dos 
processos suportados estão preocupados 
com o melhoramento e compliance da 
aplicação face ao processo suportado. 

Nenhum dos métodos, processos ou 
frameworks investigados consegue, com 
sucesso, atingir um consenso de opiniões e 
atribuir prioridades aos pedidos presentes 
no backlog tendo em conta estas diferentes 
perspectivas. 

O objectivo desta investigação é, por 
isso, criar um processo que permita realizar 
uma atribuição de prioridades efectiva tendo 
em conta um leque de opiniões abrangente, 
desde o utilizador final até ao director de 
departamento responsável pela definição do 
processo de negócio suportado, de forma a 
criar um processo de manutenção evolutiva 
que aproveite ao máximo o potencial dos 
pedidos de alteração que vão sendo 
registados pelas equipas de 
desenvolvimento. 
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O processo a criar deve ter em conta 
algumas premissas que são, no nosso 
entender, importantes para resolver o 
problema em mãos: 

a) Trazer para a discussão e decisão de 
quais os pedidos a implementar 
utilizadores e outros actores que 
normalmente não participam nestes 
processos de decisão; 

b) Publicar e informar todos os 
utilizadores e gestores do que está a 
ser feito e do que há para fazer; 

c) Elucidar os autores dos pedidos e os 
responsáveis pelas decisões dos 
custos inerentes a cada pedido; 

d) Criar um processo de atribuição de 
prioridades a pedidos que aumente a 
capacidade de gestão de pedidos, 
aumente o valor de cada ciclo de 
manutenção e aumente a capacidade 
de gestão do backlog. 

De acordo com as premissas indicadas 
procurou-se criar um processo transparente, 
para todos os que nele participam, onde 
fosse claro a forma como as decisões são 
tomadas, o custo inerente a cada pedido e, 
ao mesmo tempo, manter um backlog da 
aplicação coerente e fácil de gerir. 

O processo que procurámos criar tenta 
definir todas as actividades a realizar num 
ciclo de manutenção. Olhar para a 
manutenção aplicacional com um processo 
iterativo é suportado pela definição desta 
actividade como um serviço que é prestado 
a uma entidade ou conjunto de pessoas 
(14). 

Neste processo de manutenção 
aplicacional são reconhecidas três fontes 
diferentes de pedidos: 

a) Pedidos do processo de negócio: 
Tipicamente definidos pelo dono do 
processo e ou projecto. Relacionam-
se com a reengenharia e afinação dos 
processos suportados pela aplicação; 

b) Pedidos de usabilidade: São 
pedidos que normalmente provêm dos 

utilizadores finais da aplicação e 
relacionam-se com problemas ou 
dificuldades encontrados no decurso 
do uso da aplicação; 

c) Bugs: Os bugs são pedidos que 
reportam falhas ou comportamentos 
inesperados das funcionalidades já 
implementadas. 

Como se pode observar estão 
contempladas nesta definição dois tipos 
distintos de manutenção aplicacional, a 
correctiva e a evolutiva. 

Apesar do principal objectivo ser 
resolver conflitos na atribuição de 
prioridades das duas primeiras fontes de 
pedidos, não é negligenciável, para a 
qualidade do serviço prestado, a correcção 
de bugs e falhas nas aplicações. 

Tendo em conta as premissas 
identificadas e as fontes de pedidos 
indicadas foi criado um processo de gestão 
de prioridades. Este processo era composto 
por quatro fases: 

a) Registo dos pedidos; 
b) Votação dos pedidos; 
c) Implementação; 
d) Testes. 

Cada uma das fases tinha um objectivo 
definido que contribuía para a realização 
das premissas definidas. 

Registo dos pedidos 

O registo de pedidos é uma actividade 
assíncrona. Isto significa que quando o 
processo entra nas outras fases esta 
actividade continua a realizar-se. Esta 
característica está presente para garantir 
que os pedidos realizados mesmo durante a 
realização de votações, implementações ou 
testes continuam a ser registados e não são 
perdidos. 

O registo de um pedido deve ser feito 
recolhendo informação acerca do autor do 
pedido, criando uma descrição detalhada do 
pedido e atribuindo uma categoria ao 
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pedido. Esta informação deverá ser 
registada no backlog da aplicação. 

Sempre que começar um ciclo efectivo 
de manutenção, isto é, sempre que se 
iniciar uma votação que leve à 
implementação de pedidos presentes no 
backlog, deverá ser tirada uma “fotografia” 
ao backlog. Esta “fotografia”, ou seja, o 
estado do backlog no momento em que é 
iniciado um novo ciclo de manutenção 
servirá de fonte de informação para todas 
as fases subsequentes do processo. 

Como já foi referido, apesar da entrada 
em fases subsequentes do processo com o 
recurso a esta “fotografia” do backlog da 
aplicação, os pedidos irão continuar a ser 
registados, no entanto, não serão 
considerados para o ciclo que agora se 
inicia. 

Votação dos pedidos 

Esta é a actividade onde a atribuição de 
prioridades é realmente definida. O método 
de atribuição de prioridades definido na 
nossa investigação é uma convergência 
entre o 100-Point Estimation (10)e o Theory-
-W (11). 

O método 100-Point Estimation é uma 
simples atribuição de pontos, realizada por 
uma ou mais pessoas, a um conjunto de 
itens que se pretende ordenar segundo uma 
determinada prioridade. Cada votante 
possui 100 pontos que deverá distribuir 
como bem entender pelos itens 
apresentados. O número de pontos que 
cada votante atribui a cada item representa 
a sua avaliação daquele item. Depois de 
todos os votantes atribuírem os seus 100 
pontos as votações são somadas e os itens 
são ordenados pelo somatório de pontos. A 
prioridade é determinada pela quantidade 
total de pontos que cada item recebeu. 

Este método apresenta o problema de 
poder ser manipulado (10). Isto é, um 
votante pode entender depositar todos os 
seus pontos num determinado item de 
forma a garantir a sua eleição como um dos 
mais votados. Uma das sugestões 
sugeridas é limitar no número de pontos que 

cada votante pode depositar em cada um 
dos itens. Outro problema deve-se ao 
conhecimento dos resultados. Ou seja, 
depois de realizada a primeira votação e os 
resultados serem conhecidos, os votantes 
estarão conscientes de quais os requisitos 
que recolhem a maior parte dos votos. 
Assim, se quiserem garantir que um item 
específico é eleito numa segunda ronda de 
votações. Poderão retirar votos a itens que 
estavam eleitos e depositá-los em itens que 
satisfazem o seu interesse pessoal 
influenciando, assim, o resultado da 
votação. 

O Theory-W (11) define uma 
aproximação baseada na negociação. Cada 
participante deverá definir uma lista de itens 
que deseja ver eleitos. Esta lista deverá ser 
igual para todos os participantes, mudando 
apenas as prioridades pessoais atribuídas 
por cada participante. Cada votante deverá 
definir uma condição de ganho, ou seja, um 
conjunto de itens que caso sejam eleitos 
constituem uma condição de vitória pessoal. 
Os restantes itens da lista, que não 
pertençam ao conjunto que define a 
situação de ganho, são a moeda de troca 
que o participante irá usar na negociação. 

Esta aproximação é exequível apenas 
em casos onde o número de participantes é 
reduzido e o número de itens abertos à 
negociação é diminuto. No caso de haver 
uma grande quantidade de participantes, 
como de resto é objectivo desta 
investigação, ou um grande número de 
itens, o método poderá tornar-se demorado 
ou até impossível de executar. Não é por 
isso, um método escalável. 

Apesar dos factos apontados, ambos os 
métodos apresentam potencialidades. A 
solução proposta passa por combinar os 
dois métodos. 

Assim sendo, a atribuição de 
prioridades será realizada através de uma 
votação onde cada participante atribuirá um 
ranking aos pedidos presentes no backlog. 
Cada posição da lista corresponderá a um 
número fixo de votos. Isto é, a primeira 
posição, ou o pedido que o votante 
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considera mais prioritário, estará na primeira 
posição. 

A votação é feita anonimamente, isto é, 
cada votante só terá acesso à sua lista 
pessoal de prioridades. Apesar disso, todos 
os votantes poderão ver, a qualquer 
momento, qual o resultado da votação. Ou 
seja, dado o presente estado da votação 
quais seriam os pedidos eleitos para 
implementação. 

Esta característica permite, a cada 
votante, ordenar a suas prioridades 
pessoais tento presente a forma como os 
seus votos influenciam a sua posição na 
lista final. 

Por fim é importante que cada votante 
possa redefinir a sua lista de prioridades 
quantas vezes desejar, desde que o período 
de votações ainda se encontre aberto. 
Assim, teremos uma votação/negociação 
dinâmica e anónima entre todos os 
participantes onde se procura atingir um 
consenso, através de uma negociação não 
presencial, onde todos os votantes se 
encontram em pé de igualdade. A lista final 
de prioridades é o resultado combinado das 
votações. 

Implementação 

O método escolhido para a 
implementação dos requisitos não faz parte 
do âmbito da investigação realizada. A 
estratégia adoptada poderá depender de 
projecto para projecto. No entanto, sendo a 
manutenção aplicacional um processo 
cíclico, será aconselhável escolher um 
modelo de desenvolvimento que melhor 
acomode esta particularidade. O método 
sugerido pela nossa investigação é o 
SCRUM (15). 

Testes 

Os testes são a actividade final do 
processo. Nesta actividade pretende-se 
aferir se a implementação está de acordo 
com o pedido realizado. 

O autor de cada pedido é notificado, 
nesta fase, para verificar a implementação. 

A função do autor de cada pedido é testar e 
reportar se o pedido está ou não 
correctamente implementado. Se a 
implementação estiver de acordo com os 
seus desejos, o pedido deverá ser marcado, 
no backlog, como implementado e não 
deverá ser considerado para futuras 
implementações. No caso de não estar de 
acordo com o que o autor pretendia deverá 
ser marcado como não implementado e 
considerado em futuras votações. 

Notas Finais 

Como foi referido anteriormente, são 
reconhecidas três fontes distintas de 
pedidos. O processo proposto deve ser só 
usado para os dois primeiros tipos. Pedidos 
de resolução de bugs ou falhas em 
funcionalidades já implementadas não 
deverão ser consideradas para efeitos de 
votação. Em cada ciclo de manutenção 
deverá ter alocado uma percentagem de 
tempo de implementação para satisfazer 
este tipo de pedidos. Assim garante-se que 
os bugs e falhas, dependendo da sua 
severidade, não têm a sua correcção 
dependente de uma votação. Ao mesmo 
tempo é garantido que a equipa de 
desenvolvimento não passa todo o tempo a 
corrigir bugs e falhas mas também a 
desenvolver funcionalidades que 
acrescentam valor à aplicação. 

Acção 

O processo que resultou da 
investigação foi testado em ambiente 
empresarial e com uma aplicação real. 

Esta aplicação encontrava-se em 
produção acerca de um ano quando o teste 
foi realizado. Esta ferramenta suporta 
processos críticos para o funcionamento do 
departamento a que se dirigia e era usada, 
numa base diária, por aproximadamente 
vinte pessoas. 

Os testes realizados foram conduzidos 
em duas fases. Na primeira fase procurou-
se determinar qual o tipo de informação que 
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deveria ser usado na atribuição de 
prioridades. A grande questão passava por 
saber se os votantes, que pertencem ao 
negócio e não possuem conhecimentos 
técnicos aprofundados, seriam capazes de 
atribuir prioridades a requisitos de cariz 
relativamente técnico. 

Nesta primeira iteração foi criada uma 
lista de requisitos com uma pequena 
descrição do objectivo de cada um deles. 
Esta lista foi criada com base nos pedidos 
de implementação existentes. Cada pedido 
foi decomposto em requisitos técnicos e 
atribuída uma estimativa, em horas, do 
tempo necessário à sua implementação. 

Para averiguar a viabilidade da 
utilização de requisitos como o objecto a 
atribuir prioridades, foi pedido ao gestor do 
projecto da parte do negócio para atribuir 
prioridades a todos os requisitos. 

Com base na observação desta 
actividade e numa entrevista posterior foi 
possível determinar que o uso de requisitos 
técnicos não se mostrava uma opção viável.  

A utilização deste tipo de informação 
apresentava três problemas de fundo. 
Primeiro, o seu cariz técnico impedia uma 
correcta e rápida compreensão do seu 
significado por pessoas que não 
pertencessem à equipa de desenvolvimento 
ou por parte de pessoas que não tivessem 
um mínimo de formação técnica.  

Segundo, os requisitos técnicos 
introduziam dependências de 
implementação, isto é, havia requisitos que 
só poderiam ser implementados após a 
implementação de outros requisitos da lista. 
Este facto introduzia a necessidade de criar 
automatismos de reordenação de 
prioridades de acordo com estas 
dependências. Esta reordenação não seria, 
na maioria dos casos, compreensível para 
as pessoas que estavam a atribuir a 
prioridades.  

Finalmente, a decomposição de cada 
pedido em requisitos aumentava o número 
de itens presente na lista, dificultando, 
assim, a obtenção de uma perspectiva geral 
do estado do backlog e das possibilidades 
de implementação existentes. Esta situação 

influencia o modo como são atribuídas as 
prioridades tornando o processo menos 
eficaz e o seu resultado menos valioso. 

Para resolver este problema definiu-se 
que a informação a utilizar neste processo 
deveria user stories. Este tipo de informação 
é sugerido por Mike Cohn (13) para na 
aplicação do método Kano Model Analysis. 
User stories são histórias que contam um 
caso de utilização e definem assim uma 
funcionalidade. Esta característica traz a 
vantagem de ser possível agregar diversos 
pedidos sob a mesma história, reduzindo o 
número de itens que compõem a lista, de 
estar descrito em linguagem acessível para 
as pessoas de negócio e de eliminar a 
ocorrência de dependências entre 
requisitos. 

Com a introdução de user stories torna-
se necessário introduzir uma nova 
actividade ao processo. Esta actividade 
deverá ser realizada antes da votação. O 
objectivo com esta alteração é criar user 
stories, com base nos pedidos presentes no 
backlog, e estimar o esforço necessário, em 
horas ou dias, para a sua implementação. 

Com as alterações referidas 
introduzidas na proposta de processo inicial 
procedeu-se à realização da segunda 
iteração. Nesta iteração, o objectivo era 
testar o mecanismo de votação já com a 
utilização de user stories como entidade à 
qual se atribui as prioridades. 

Nesta fase foram recolhidos trinta e 
cinco pedidos que se traduziram em dez 
user stories. Estes dez artefactos foram 
estimados e a cada um foi atribuído um 
esforço em horas para a sua 
implementação. A lista foi de seguida 
publicada e disponibilizada para votação 
durante cinco dias úteis. 

No final foram entrevistadas algumas 
pessoas que participaram na votação com 
vista a identificar possíveis deficiências no 
processo. 

O principal problema identificado 
prendeu-se com o facto de o director do 
departamento, que até então controlava as 
decisões de implementação, sentir que a 
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implementação deste processo lhe retirava 
poder de decisão. Segundo este, tal não 
podia acontecer, ou seja, decisões 
relacionadas com a reengenharia de 
processos e decisões tácticas não poderiam 
ser deixadas para os utilizadores da 
aplicação. Para além disso os caminhos de 
desenvolvimento possíveis podiam ser 
vários e, consoante a estratégia da empresa 
e as necessidades da equipa, seria 
necessário optar por determinado tipo de 
implementações em detrimento de outros. 

Outro problema identificado foi a baixa 
participação de pessoas que normalmente 
não participam neste tipo de decisões. A 
premissa da nossa proposta baseia-se no 
princípio de que a participação deste tipo de 
actores acrescenta valor ao processo e por 
isso deve ser aproveitada. O facto de esse 
tipo de participação ter sido fraca condiciona 
em parte a validade e qualidade do 
resultado do processo. 

Com base nestes dois problemas foram 
adicionadas duas alterações à proposta 
testada na segunda iteração. 

Primeiramente, deverá ser criada uma 
nova actividade, a realizar depois de serem 
criadas as user stories. Esta actividade tem 
como objectivo proporcionar, às pessoas 
responsáveis pelas decisões tácticas, algum 
controlo sobre as implementações a 
realizar. Esse controlo é atingido alocando 
uma percentagem do tempo de 
desenvolvimento para pedidos que estes 
actores considerem indispensáveis à 
aplicação. Esta decisão pertence apenas às 
pessoas com responsabilidades tácticas 
sobre processo, como por exemplo, o gestor 
do projecto ou o dono do processo. É 
importante realçar que estas decisões 
afectam apenas uma percentagem pré-
definida do tempo total disponível para a 
implementação. Para além dessa decisão 
foram criados agregadores de user stories. 
O uso de temas permite categorizar cada 
user story de acordo com um tema 
específico. Nesta nova actividade, os 
mesmos actores podem decidir que temas 
poderão ir a votação controlando assim, os 

caminhos de evolução que a aplicação 
poderá tomar. 

A segunda alteração prende-se com a 
definição de um quórum mínimo de 
participação. Sempre que este quórum não 
for atingido o processo deve ser suspenso e 
a atribuição de prioridades deverá ser 
realizada pelas pessoas que participam nas 
decisões tácticas do projecto. 

Avaliação 

Apesar de os resultados da atribuição 
de prioridades terem gerado consenso entre 
todos os participantes não é de negligenciar 
a fraca participação no teste. Conseguimos 
identificar dois factores que contribuíram 
para esse facto. A primeira razão prende-se 
com facto de o resultado da votação não 
resultar na implementação dos pedidos 
eleitos como prioritários. Esta situação era 
conhecida por todas as pessoas 
contactadas para participar no processo. A 
segunda razão está relacionada com 
alterações profundas operadas no 
departamento onde o teste foi realizado. 
Estas alterações, combinadas com a 
primeira razão, poderão explicar a fraca 
participação no teste. 

Em relação às pessoas que 
participaram, procurou-se avaliar qual a 
percepção com que ficaram do trabalho que 
existe a desenvolver na aplicação, quais as 
potencialidades de desenvolvimento, se os 
utilizadores passaram a sentir-se mais 
envolvidos nas decisões e se foi possível 
criar uma percepção de qual o custo 
associado aos pedidos realizados. 

A avaliação foi feita através de 
questionários anónimos realizados antes e 
depois do teste. Com estes questionários foi 
possível aferir que o processo tornou 
transparente para os utilizadores como é 
que as decisões são tomadas, para além de 
facultar informação sobre os pedidos que 
existem para implementação. A grande 
mudança que se verificou foi acerca dos 
tempos de desenvolvimento. Antes da 
implementação do processo apenas quatro 



 

pessoas julgavam saber quais os tempos 
médios de desenvolvimento de novas 
funcionalidades. Estas estimativas estavam 
compreendidas entre as duas e as vinte e 
quatro horas. Depois da realização do teste 
a percentagem, de pessoas que acreditava 
saber a resposta, passou para os 100% 
com estimativas entre as vinte e quatro e as 
trinta e duas horas. 

Conclusão 

A realização das duas iterações 
permitiu perceber algumas debilidades do 
processo proposto inicialmente
debilidades foram corrigidas sendo que 
algumas foram testadas, isto é, problemas 
identificados na primeira iteração foram 
corrigidos e testados novamente na 
segunda. É importante realçar que a 
actividade introduzida, como resultado dos 
testes realizados na segunda iteração, não 
foi testada, estando assim a sua qualidade e 
o seu impacto real por determinar. Para 
além disso, não foi possível testar algumas 
restrições e regras a utilizar na
de implementação e de testes, facto que se 

pessoas julgavam saber quais os tempos 
médios de desenvolvimento de novas 
funcionalidades. Estas estimativas estavam 
compreendidas entre as duas e as vinte e 
quatro horas. Depois da realização do teste 

em, de pessoas que acreditava 
saber a resposta, passou para os 100% 
com estimativas entre as vinte e quatro e as 

A realização das duas iterações 
permitiu perceber algumas debilidades do 
processo proposto inicialmente. Essas 
debilidades foram corrigidas sendo que 
algumas foram testadas, isto é, problemas 
identificados na primeira iteração foram 
corrigidos e testados novamente na 
segunda. É importante realçar que a 
actividade introduzida, como resultado dos 

segunda iteração, não 
foi testada, estando assim a sua qualidade e 
o seu impacto real por determinar. Para 
além disso, não foi possível testar algumas 
restrições e regras a utilizar nas actividades 
de implementação e de testes, facto que se 

prende com a resistência da organização 
onde o teste foi operado. 

O processo final, de acordo com as 
alterações introduzidas é composto por seis 
actividades. A figura a 
graficamente a visão geral do processo.

A avaliação realizada permitiu concluir 
que o processo tem potencial para atingir os 
objectivos inicialmente propostos ficando, 
no entanto, a clara noção que será 
necessário mais investigação e muito mais 
trabalho experimental até que o processo 
atinja a maturidade necessária.

Como trabalho futuro será necessário 
verificar a viabilidade e qualidade das 
alterações sugeridas ao processo após a 
segunda iteração; realizar testes de 
escalabilidade quer em termos de 
participantes, quer em termos de 
stories utilizadas; realizar 
envolvam a realização de
actividades do processo e com 
repercussões efectivas no planeamento dos 
ciclos de manutenção; e, por fim
processo de gestão da mudança que 
acompanhe a implementação da proposta 
de forma a garantir a participação do 
máximo de utilizadores possível.

9 

esistência da organização 

O processo final, de acordo com as 
alterações introduzidas é composto por seis 

 baixo traduz 
graficamente a visão geral do processo.  

A avaliação realizada permitiu concluir 
o tem potencial para atingir os 

objectivos inicialmente propostos ficando, 
no entanto, a clara noção que será 
necessário mais investigação e muito mais 

que o processo 
a maturidade necessária. 

Como trabalho futuro será necessário 
verificar a viabilidade e qualidade das 
alterações sugeridas ao processo após a 
segunda iteração; realizar testes de 
escalabilidade quer em termos de 
participantes, quer em termos de user 

utilizadas; realizar testes que 
m a realização de todas as 

actividades do processo e com 
repercussões efectivas no planeamento dos 
ciclos de manutenção; e, por fim, criar um 

mudança que 
acompanhe a implementação da proposta 
e forma a garantir a participação do 

máximo de utilizadores possível. 
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