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Práticas de Gestão de Requisitos
e Planeamento de Versões

Outubro 2017



Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Informática
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À Beatriz, por toda a paciência, compreensão e ajuda que sempre me prestou.
A todos os meus amigos e colegas que de alguma forma me motivaram ou contribuı́ram

para não desistir e chegar ao final desta etapa.
Aos participantes do meu estudo, empresas e respetivos representantes que se mostraram

disponı́veis para a participação no estudo e todo o processo que este envolveu.

i



R E S U M O

A qualidade da Gestão do Produto de Software tem um elevado impacto no sucesso
de um produto de software, melhorando a qualidade do produto e prevenindo atrasos no
lançamento do produto. É um fator chave que abrange todo o ciclo de vida do produto e
assegura uma perspetiva técnica e de negócio do que são as boas práticas da Gestão do Pro-
duto de Software com vista a maximizar o seu valor. Sendo uma necessidade transversal
a todas as empresas de software, também as empresas da região de Braga sentem a neces-
sidade de realizar práticas de Gestão do Produto de Software com vista o elevado valor
da satisfação dos stakeholders. Logo, para maximizar o valor do seu trabalho e aumentar
a satisfação dos seus clientes e utilizadores do produto, as empresas passam pelo desafio
de efetuarem um processo de engenharia de requisitos e planeamento de versões adequa-
dos, traduzindo-se esta dificuldade no sucesso ou insucesso dos seus projetos. De forma a
avaliar a maturidade da Gestão do Produto de Software surge a necessidade de utilizar mo-
delos de maturidade que não exijam um esforço demasiado elevado nem demorado. Para
melhorar estas práticas propomos a utilização da Matriz de Maturidade para a Gestão do
Produto de Software, um modelo de maturidade focado na funções de negócio da Gestão
do produto de Software: Gestão do Portfólio, Planeamento do Produto, Planeamento de
Versões e Gestão de Requisitos. Através desta matriz de maturidade, conseguimos avaliar
diferentes atividades da gestão do produto de software, mais concretamente as relaciona-
das com a Gestão de Requisitos e Planeamento de Versões, consoante as práticas que estas
empresas seguem, utilizando um questionário no qual sobre cada processo, os entrevista-
dos respondem a 6 questões (nomeadas de A a F, consoante a capacidade de completar a
tarefa), e com base nestas respostas, atribuir um grau de maturidade de 0 a 10. Com isto,
conseguimos analisar comparativamente a maturidade nas práticas de Gestão do Produto
de Software de algumas empresas da região de Braga, avaliar processos individualmente e
aplicar boas práticas para criar uma eficiente Gestão do Produto de Software. Fornecendo-
nos uma visão valiosa da maturidade das empresas da indústria dos produtos de software
no que toca ao papel dos gestores do produto e o sucesso dos produtos.
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A B S T R A C T

Software Product Management has a high impact on Software Product success, impro-
ving product quality and preventing delays on product releases. Being a key factor and
holding all product life-cycle, ensures a technical and a business perspective from whom
are Software Product Management best practices allowing to maximize the product value.
This necessity reaches all software companies and so the software companies from Braga
area can also feel the need to execute and improve Software Product Management practices,
allowing them to fulfill their stakeholders requirements. herefore to improve product value
and raise clients and users satisfaction, companies have the challenge of execute suitable Re-
quirements Engineering and Release Planning practices, leading to the project’s success or
failure. In order to evaluate the Software Product Management practices maturity emerge
a necessity to adopt large maturity models which have a high cost, both in time or money.
To improve these practices we propose the use the Software Product Management Maturity
Matrix, a maturity model focused on the following Business Functions of the Software Pro-
duct Management: Portfólio Management, Product Planning, Release Planning and Requi-
rements Management. With this Maturity Matrix we are able to evaluate different activities,
more precisely, Requirements Management and Release Planning activities which are the
focus of this thesis, according to the practices followed by this companies, using a survey
in which, for each process, respondents answer 6 questions (named from A to F, according
to ability to finish a task), and based on these answers, assign them a maturity level for
that practice, on a scale from 0 to 10. This enable us to analise the Software Profuct Ma-
nagement practices from a few companies in Braga area, evaluating processes individualy
and applying best practices in order to achieve an efficient Software Product Management.
Also providing a global and valuable overview of the product managers maturity in the
software industry.

iii
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Índice v

4.13 Empresa M 100

5 análise de resultados 108

5.1 Resultados por Área de Foco 108
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1

I N T R O D U Ç Ã O

1.1 contexto

Atualmente, um papel muito importante das empresas de desenvolvimento de Software
passa pelo desenvolvimento de Produtos de Software. Estes produtos são definidos por
Ebert (2014) como deliverables que contêm um determinado valor e fornecem um experiência
aos seus utilizadores, podendo ser uma combinação de sistemas, soluções, materiais ou
serviços prestados.

Como resposta a uma necessidade dos seus clientes, um produto de software é algo
complexo, cujo desenvolvimento não se trata de um processo fácil ou simples. Como refere
Ebert (2007) ”product management is complex: there are many stakeholders, many responsibilities
and no formalized education or body of knowledge”.

Com vista ao aperfeiçoamento do processo de criação de um produto de software, muito
se tem discutido e trabalhado no sentido de formalizar o processo de gestão do produto de
software (Software Product Management). Este processo contempla não só o desenvolvimento
do produto no sentido da sua construção, mas todo um fluxo de trabalho necessário para a
criação do produto, desde o planeamento e ideação até à sua implementação. Este processo
no seu todo é o chamado Ciclo de Vida do produto de software.

Dado que este processo ou fluxo de trabalho varia de área para área, de empresa para
empresa e até de produto para produto, é fácil chegar à conclusão que o sucesso do produto
é afetado consoante as práticas de gestão de produto de software efetuadas.

Podemos ainda dizer, com base no trabalho desenvolvido por van de Weerd et al. (2010),
que a qualidade dos processos de gestão do produto de software tem alto impacto no
sucesso do produto de software, sendo que aumenta a qualidade do produto assim como
previne possı́veis atrasos nas entregas estabelecidas. Constata-se ainda que a gestão do
produto de software é uma área crucial dentro de muitas empresas de software.

Com estes factos e a grande competitividade do mercado de produtos de software, as em-
presas são forçadas a procurar cada vez mais a eficiência, um baixo custo e a se adaptarem
frequentemente às volatilidade das necessidade do mercado e dos seus clientes, possı́veis
utilizadores do produto.
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1.2. Motivação 2

Apesar de toda esta importância já reconhecida, foi possı́vel constatar por (Ebert, 2014)
que não existe muito aconselhamento ou orientação disponı́vel no que toca à gestão do
produto de software.

1.2 motivação

Dada a importância das práticas de Gestão do Produto de Software para alcançar o
sucesso de produtos e mesmo de empresas, é clara esta grande necessidade de melhorar
estas práticas.

Ao longo do tempo, o papel de gestor do produto apesar de ser altamente reconhecido
pela indústria, tem sofrido de alguns problemas como a falta de formação e conhecimento
existente nesta área. Uma vez que, à exceção dos temas relacionados com o marketing e
vendas, praticamente nenhuma formação é disponibilizada e mesmo a nı́vel de literatura
existente, o seu volume é mais reduzido e de difı́cil acesso, tornando-se assim mais compli-
cado adquirir tais conhecimentos.

Desta forma, para aumentar a qualidade do produto, através da melhoria das práticas
de SPM e assim ajudar as empresas a se tornarem mais eficientes, é necessário um maior
investimento nesta área. Apenas com um nı́vel de conhecimento mais elevado das práticas
de SPM se torna possı́vel atingir uma gestão de produto de software bem sucedida. Traduz-
se em entregar o produto certo na hora certa e para o mercado certo, permitindo antecipar
e encontrar as necessidades do cliente a tempo e dentro do orçamento previsto.
Para atingir este nı́vel de conhecimento, surge a necessidade de compreender as diferentes
frameworks e diretrizes desenvolvidas ao longo dos anos.

Seguindo boas práticas de gestão do produto, conseguimos ultrapassar/evitar dificulda-
des como o planeamento insuficiente, mudanças constantes nos requisitos e no âmbito do
projeto, problemas de configuração, e defeitos no produto, abrangendo todo o ciclo de vida
do produto e assegurando tanto a perspetiva técnica como de negócio. Sendo que muitas
empresas e empreendimentos falham devido à excessiva ênfase na tecnologia e insuficiente
implementação de uma forte estratégia de negócio global é, mais uma vez, essencial uma
boa gestão do produto.

1.3 desafio e objetivos

Com este trabalho, foi pretendido fazer um levantamento das melhores práticas para a
gestão do produto de software, focando especialmente as atividades relacionadas com a
engenharia de requisitos e gestão do projeto. Para isso, foi usado, como base e referência,
o trabalho realizado por van de Weerd et al. (2010) no desenvolvimento de uma Matriz de
Maturidade que avalia o processo de gestão do produto de software nos seus principais
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aspetos: Gestão de Requisitos, Planeamento de Versões, Planeamento do Produto e Gestão
do Portefólio.

Após a análise do estado da arte no que toca a diferentes formas de avaliar o processo
de gestão do produto de software e de perceber as necessidades das práticas de gestão do
produto, foi pretendido utilizar a Matriz de Maturidade acima referida para avaliar estas
práticas em empresas de software do Cluster de Braga.

Visto o processo de gestão do produto de software ser extenso e assim complicado rea-
lizar uma avaliação a todas as áreas de foco da Matriz de Maturidade, nesta dissertação,
foi focada, analisada e realizada a avaliação relativa a: Requirements Management, Release
Planning.

Após esta avaliação, e como trabalho futuro, seria pretendido que se reunisse com as
empresas a fim de discutir quais as práticas que deveriam ser seguidas e o que poderia ser
melhorado com vista ao aperfeiçoamento da gestão do produto de software. Numa fase
seguinte poderia ser ainda feita uma nova avaliação da maturidade das empresas nestas
áreas de foco.

1.4 metodologia de investigação

Para atingir os objetivos de avaliar as práticas das empresas de software do cluster de
Braga, realizou-se um estudo de literatura existente relacionada com toda a temática de
gestão do produto de software, especialmente no que toca às áreas da Engenharia de Re-
quisitos e Planeamento de Versões, mas também temas subjacentes como cargos e funções
essenciais para o desempenho destas atividades de gestão.

Neste estudo da literatura e estado da arte, o foco principal passou pelo Software Por-
duct Management Competence Model, Áreas de Foco de Requirements Management e Release
Planning, pela Software Product Management Maturity Matrix que foi posteriormente a peça
fundamental da avaliação, e outras frameworks para a avaliação da maturidade da gestão de
produto de software, permitindo ficar a conhecer e compreender outras abordagens diferen-
tes praticadas para este fim.

Para um correta utilização da Matriz de Maturidade foi estabelecido contacto com os
seus autores. Este contacto tornou possı́vel o esclarecimento de dúvidas, a obtenção de
mais informações sobre como aplicar a matriz assim como material importante para o
tratamento dos dados e construção dos resultados.

Depois de estudado o Estado de Arte, passou-se à fase de obtenção de casos de estudo,
através das empresas que se mostraram disponı́veis para a realização de entrevistas, à
aplicação da Matriz de Maturidade, seguindo-se uma análise dos resultados de cada caso
de estudo para a determinação do nı́vel de maturidade em que cada empresa se encontra.
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Por fim, foi feita também uma análise conjunta dos resultados dos diferentes casos de
estudo, permitindo ficar a conhecer a realidade desta amostra de dados do Cluster de em-
presas de software em Braga.

1.5 estrutura do relatório / documento

Além deste capı́tulo introdutório, este relatório contém outros quatro.
No segundo capı́tulo, é feita uma abordagem ao estado da arte, isto é, são abordados os

estudos e literatura disponı́veis na área da gestão do produto de software e avaliação da
maturidade das práticas com ela relacionadas, mais concretamente a Matriz de Maturidade
desenvolvida por van de Weerd et al. (2010), que foi utilizada para realizar a avaliação e
que serviu de guia durante a presente dissertação. É feita também uma contextualização
sobre o que é a Matriz de Maturidade, passando pelas Áreas de Foco que foram avaliadas
ao longo desta dissertação. É de salientar que existem mais áreas de foco abordadas pela
Matriz de Maturidade que não foram aprofundadas nesta secção, por não constituı́rem
parte integrante deste estudo.

Com a finalidade de recolher métricas que permitissem sustentar este estudo, o capı́tulo
3 descreve a forma como foram recolhidos os dados, em particular a realização de entrevis-
tas presenciais. É também nesta secção que é descrito como foi elaborado um guião que
permitisse chegar às informações necessárias.

As entrevistas, bem como a análise individual da Matriz de Maturidade de cada uma
das empresas presentes neste estudo encontra-se no capı́tulo 4, onde após a transcrição das
ideias chave presentes a cada resposta sob forma textual, se encontra construı́da a Matriz
de Maturidade de cada organização, bem como algumas anotações sobre a sua maturidade.

No capı́tulo 5, serão analisados e discutidos os resultados como um todo, de forma a ser
melhor percecionado o contexto da região no que diz respeito à maturidade dos processos
que sustentam a Gestão de Produto de Software.

Por fim, no capı́tulo 6 é feita uma conclusão do trabalho realizado, assim como uma
sugestão para um trabalho futuro.



2

E S TA D O D A A RT E

2.1 produto de software e a sua gestão

Existem, no âmbito dos produtos de software e da sua gestão, alguns conceitos muito
importantes que não podemos deixar de esclarecer.

Comecemos por ver o que é um produto e mais especificamente um produto de software.
Segundo Ebert (2014), um produto é um deliverable ou artefacto que tem um determinado
valor e fornece uma experiência aos seus utilizadores, podendo ser um sistema, solução,
materiais ou serviços prestados. Partindo desta definição de produto, é fácil compreender
que existe uma variedade de tipo de produtos, e que estes variam consoante a área da
engenharia em que estamos, ora variando no seu tipo, sendo frequentemente na área do
software um sistema ou serviço, ora variando no seu valor.

Segundo Kittlaus and Clough (2009), produto é a combinação de bens (tangı́veis ou in-
tangı́veis) e serviços que um fornecedor combina, de acordo com os seus interesses comer-
ciais, com o objetivo de transferir os seus direitos para o cliente.

De um ponto de vista diferente, para Fernandes and Machado (2015), um produto de
software corresponde a um produto de software homogéneo, podendo ser composto por
três elementos principais: programas cujas instruções após serem executadas oferecem
funcionalidades ao produto, estruturas de dados que permitem aos programas aceder a
informações necessárias para executarem e documentação que explica como instalar, usar,
e manter os programas.

Outra visão do que é um produto de software é a de Paulk et al. (1993) que considera
produto de software um conjunto ou elemento individual de programas de computador,
procedimentos, documentação associada e dados designados para o cliente ou utilizador
final.

Também importante é deixar clara a definição de ”Software Product Management”sobre
a qual esta dissertação se vai debruçar. Segundo (Ebert, 2014), é vista como a disciplina e
a gestão do processo de negócio que precisam de ser exercidas desde a sua conceção até
que este é lançado para o mercado ou entregue ao respetivo cliente (Figura 1), com vista
a maximizar o valor comercial. Por outras palavras, pode ser descrita como a disciplina e
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2.1. Produto de software e a sua Gestão 6

papel de governar um produto desde a sua génese até à entrega ao mercado/cliente com o
objetivo de gerar o maior valor possı́vel para o negócio.

Para isto, a gestão do produto tem de conseguir liderar atividades como a gestão de
portfólio, a definição da estratégia, marketing do produto e o desenvolvimento do produto.

Figura 1.: Gestão do Produto de Software presente ao longo de todo o Ciclo de Vida do Produto
(Ebert, 2014)

A grande importância destas práticas é também referida por vários autores e de diferen-
tes maneiras, mas sempre com um elevado valor. van de Weerd et al. (2010) afirmam que
a qualidade da gestão do produto de software tem alto impacto no sucesso do produto
de software, melhorando a qualidade e prevenindo atrasos, sendo uma área crucial para
muitas empresas. Ebert (2014) corrobora estas afirmações, especificando que a gestão do
produto de software significa entregar ao mercado certo, o produto certo no momento certo,
provocando o sucesso que advém de antecipar e ir ao encontro das necessidades do cliente,
juntamente com estar dentro do orçamento e tempo planeado, podendo concluir-se que
tem um profundo impacto positivo no negócio a nı́vel global.

Estudos realizados por Cooper et al. (2004), num universo de 105 organizações, indicam
que as 21 melhores de empresas (20%) no âmbito do desenvolvimento de novos produtos
entregam, 79% dos produtos dentro do prazo estabelecido. Em contraponto, a média das
empresas entrega apenas 51% dos projetos dentro do prazo. No mesmo âmbito, Ebert (2014)
verifica a importância desta área para a eficiência dos produtos, onde fica claro que com
um ritmo de alteração de requisitos de 20% num projeto, a produtividade desce e assim a
performance do negócio.

Com base no seu estudo e no estudo de Cooper et al. (2004), Ebert (2014), considera que
trabalhar no sentido de melhorar a gestão do produto tem alcançado uma redução de 20%
nos seus atrasos. No que toca a dificuldades e entraves na implementação destas práticas, é
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possı́vel destacar diversos aspetos. Um dos mais importantes é a falta de formação existente
nesta área.

Também reconhecida por van de Weerd et al. (2010) é a dificuldade de acesso a informação
consolidada sobre gestão do produto de software. Não existem guias de conhecimento à
semelhança de outras áreas de conhecimento, nem a informação está devidamente validada
e formalizada, exigindo um esforço maior para compreendermos a temática e adquirir os
conhecimentos necessários. Para atingir esse objetivo de melhor compreender o que são
boas e más práticas, surge a necessidade de uma combinação de capacidades tecnológicas,
de gestão e de negócio.

Outras preocupações passam por garantir que atividades, como o cálculo de ”optimal
releases” (qual o momento ideal ao longo do projeto para lançar a versão no mercado),
estabelecimento de marcos a alcançar, riscos de marketing e interação entre os stakeholders
(internos e externos), têm a atenção necessária. Caso contrário a qualidade do produto vai
decrescer, assim como as datas planeadas e as expectativas dos clientes.

Para Ebert (2014), esta insuficiente gestão do produto traduz-se tipicamente na falta
de visão do produto e mercado, de compreensão do negócio, e ainda de envolvimento
dos stakeholders essenciais, levando a sintomas como conflito de interesses e prioridades
ou conteúdos e requisitos incompletos, causando um planeamento insuficiente, mudanças
contı́nuas nos requisitos e no âmbito do projeto, problemas de configuração e defeitos.

Como consequência, temos atrasos e um geral descontentamento devido a incumprimen-
tos dos compromissos estabelecidos.

2.2 engenharia de requisitos e planeamento de versões

Sendo um dos aspetos sobre os quais a Matriz de Maturidade em questão de debruça,
faz sentido explorar os conceitos e definições que a Engenharia de Requisitos abrange.
Para isso, vamos seguir as definições estabelecidas pelo guia do conhecimento em Software
Engineering Body of Knowledge (Abran et al., 2001), uma referência para a Engenharia de
Software.

Uma das definições mais importantes passa pela definição de requisito. Requisito é uma
propriedade que alguém pretende adquirir e que exprime necessidades dos utilizadores e
restrições colocadas pelo sistema. Os requisitos são propriedades, condições ou capacida-
des que o sistema deve vir a manifestar quando concluı́do e que, para que tal aconteça,
precisam de ser concebidos ou desenvolvidos por alguém. Usualmente, os requisitos têm
como função resolver um problema ou atingir um objetivo.

Os requisitos podem ser funcionais ou não funcionais, sendo que esta categorização pode
depender do ponto de vista de quem observa o requisito. É funcional quando descreve
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funções que o software deve executar, e não funcional quando constitui uma restrição para
a solução.

A perspetiva dos requisitos é outro aspeto com variação. Os requisitos podem ser de
utilizador, quando representa uma funcionalidade que se espera que o sistema forneça aos
utilizadores ou uma restrição a aplicar às funcionalidades do sistema. Estes estão relacio-
nados com o domı́nio e com requisitos de sistema, permitindo construir uma especificação
mais detalhada dos requisitos com vista à solução.

A Engenharia de Requisitos designa todas as atividades relacionadas com a descoberta,
a negociação, a documentação e a manutenção de requisitos num projeto.

O Planeamento de Versões tem a seu cargo a gestão do processo desde a definição ao
lançamento de uma versão.

Uma versão, ainda segundo Abran et al. (2001), refere-se a uma distribuição de uma
configuração do software em questão para fora da atividade de desenvolvimento, podendo
incluindo versões internas assim como a distribuição pelos clientes. O planeamento do
lançamento de versões é importante, visto que as alterações no produto ocorrem, na maioria
dos casos, continuamente e é uma fator de preocupação determinar quando estas devem
ser lançadas.

2.3 diferentes cargos de gestão no gestão do produto de software

No âmbito da gestão do produto, existem várias funções de gestão que se tendem a con-
fundir e cruzar, como por exemplo os papéis de gestor de produto, gestor de projeto e
gestor de marketing. Para esclarecer estes papéis, (Ebert, 2014), no seu trabalho Software
Product Management, define e explica cada papel. Gestor de produto é alguém que lidera
e gere um ou mais produtos, desde a sua génese até ao fmi do seu ciclo de vida, com o
objetivo de maximizar o valor de negócio. Para procurar este sucesso, trabalha com todas
as áreas que se cruzam com o projeto, como marketing, área de vendas, engenharia, área
financeira, área de qualidade do produto, desenvolvimento e instalação. Fica também claro
que o papel de gestor do produto acarreta uma grande responsabilidade, sendo que se uma
pessoa fica encarregue de um produto, desde a sua génese até ao mercado e evolução, essa
pessoa também é responsável pelos resultados do produto, tendo uma responsabilidade co-
mercial além do projeto em si. Cabe também a ele determinar o que fazer e como produzir,
ficando responsável por todo o portfólio, por aprovar o roadmap e conteúdo e determinar o
que se desenvolve ou o que é deixado de parte.

Um cargo também importante, mas que é muitas vezes confundido com o de gestor do
produto, é o de gestor do projeto. Sendo o projeto um processo com inı́cio, meio e fim
que visa um determinado fim e o produto o resultado de um processo,Gestor do projeto
é o cargo que tem como funções determinar qual a melhor maneira de executar o projeto,
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assegurando que a especificação desenvolvida para o projeto é executada como foi definida
e atinge o respetivo fim. É responsável pelo sucesso do negócio e do cliente dentro do
contrato do projeto.

Outro cargo diferente dos anteriores, é o de Gestor de marketing, cujo objetivo é deter-
minar como é possı́vel vender o produto ou serviço de forma a criar uma boa experiência
para o cliente. Fica à sua responsabilidade o mercado e sucesso do cliente, tendo também
uma compreensão profunda das necessidades do cliente, das tendências do mercado, pers-
petivas de vendas e da competição. Além dessas responsabilidades, tem o objetivo de
comunicar a proposta de valor à equipa de vendas e aos clientes, conduzir o plano de
vendas e execução, sabendo qual o mercado sobre o qual se devem debruçar.

2.4 modelo de competência para a gestão do produto de software

Segundo Bekkers et al. (2010b), o Modelo de Competência para a Gestão do Produto de
Software representa uma visão geral de todas as áreas de grande importância para a Gestão
do Produto de Software, que vão requerer maior atenção.

Na Figura 2 , representativa deste modelo de competência, temos as partes interessadas
externas e internas mais relevantes à esquerda e à direita, respetivamente, do modelo. É
também de notar que este modelo não inclui as atividades do departamento de desenvolvi-
mento e que considera apenas a equipa de desenvolvimento como uma parte interessada,
que contribui para os processos de Gestão do Produto de Software.

Neste modelo, estão definidos quatro principais grupos de atividades ou Funções de
Negócio: Gestão dos Requisitos, Planeamento de Versões, Planeamento do Produto, e
Gestão do Portfólio. Esta separação de atividades vai de encontro à estrutura em que
um Portfólio é constituı́do por produtos, considerando que um produto consiste em dife-
rentes fases de entrega ou versões, e cada versão consiste num determinado conjunto de
requisitos (Figura 2). Com esta estruturação, cada um destes elementos é representado no
seu próprio conjunto de atividades mediante a sua função de negócio.
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Figura 2.: Software Product Management Competence Model van de Weerd et al. (2006)

As Funções de Negócio consistem num número de áreas de foco ou domı́nios, (represen-
tados pela área em branco da Figura 2) representando um grupo de competências coerentes.

Neste modelo, é possı́vel observar setas entre as Partes Interessadas e as Funções de
Negócio ou entre diferentes Funções de Negócio que sejam adjacentes. Estas setas repre-
sentam interações importantes. No caso em que as setas se encontram entre atividades,
representam o fluxo dentro da Função de Negócio, diferindo das setas entre Funções de
Negócio adjacentes ou entre Funções de Negócio e Partes Interessadas.

Não obstante estarem apenas representadas estas setas, podem também existir interações
entre diferentes Funções de Negócio não adjacentes.

Áreas de Foco
Para Bekkers et al. (2010b), Áreas de Foco são atividades pertencentes a uma Função de

Negócio e são descritas como vamos ver a seguir.
Gestão de Requisitos abrange as atividades de engenharia de requisitos presentes neste

modelo, garantindo a gestão dos requisitos independentemente das versões do produto,
versões, e consiste em três Áreas de Foco: Levantamento de Requisitos, onde são recolhidos
os requisitos das Partes Interessadas no produto, sejam eles Partes Interessadas internas
ou externas; Identificação dos Requisitos, onde se analisa e se especifica o requisito do pro-
duto, transformando requisitos do mercado em requisitos compreensı́veis do produto e se
associam requisitos que descrevam funcionalidades semelhantes; Organização de Requisitos,
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onde se estruturam os requisitos ao longo de todo o seu ciclo de vida, com base nos aspetos
em comum e dependências entre os requisitos.

Planeamento de Versões cobre as competências de Gestão do Produto de Software ne-
cessárias para o sucesso da criação e lançamento de cada versão e consiste em seis Áreas de
Foco. Priorização de Requisitos: prioriza os requisitos anteriormente identificados e organi-
zados. Definição de Versões: seleciona os requisitos que vão ser implementados na próxima
versão do produto e é baseada na priorização que foi efetuada aos requisitos. Validação da
Definição de Versões: ocorre antes do inı́cio do desenvolvimento da versão pelo departamento
de desenvolvimento e é efetuada por parte de elementos internos da organização. Gestão
de Mudança do Âmbito: gere as diferentes mudanças no âmbito que possam ocorrer durante
o desenvolvimento da versão. Validação de Construção: é realizada depois da versão ter sido
desenvolvida por parte da equipa de desenvolvimento e tem como objetivo validar a versão
antes de ser lançada no mercado. Preparação do Lançamento: prepara as partes interessadas
internas e externas para o lançamento da nova versão, resolvendo qualquer problema exis-
tente de comunicação, documentação, treino e preparação para a implementação da versão.

Planeamento do Produto é focado no levantamento de informação para a criação do pla-
neamento e calendarização da linha do produto e das suas funcionalidades essenciais e
consiste em três Áreas de Foco. Informações do Planeamento: são recolhidas informações que
suportem decisões necessárias para o planeamento do produto. Calendarização do Produto:
onde se lida com a própria criação da calendarização e planeamento temporal do produto.
Calendarização das Funcionalidades Essenciais: diz respeito ao planeamento do desenvolvi-
mento das funcionalidades consideradas essenciais, como por exemplo, as componentes
que são partilhados entre diferentes produtos.

Gestão do Portfólio envolve desde a recolha de informação estratégica à tomada de de-
cisões ao longo de todo o portfólio do produto e é composta por três Áreas de Foco. Análise
de Mercado: recolhe informações que suportem decisões sobre as necessidades do mercado,
com o objetivo de tomada de decisões sobre o portfólio do produto de uma organização.
Gestão do Ciclo de Vida do Produto: tem como objetivo recolher informação e tomar decisões
importantes relativamente ao ciclo de vida do produto e às maiores alterações do produto
que ocorram ao longo do portfólio do produto. Parcerias e Contratos: foca-se no estabeleci-
mento de parcerias, definição dos preços e distribuição.

2.5 matriz de maturidade para a gestão do produto de software

A Matriz de Maturidade para a Gestão do Produto de Software é o componente principal
do Método de Avaliação Situacional para a Gestão do Produto de Software (Bekkers et al.,
2010a). Baseada no Modelo de Competência para a Gestão do Produto de Software, repre-
senta as suas mais importantes práticas ordenadas segundo os critérios de uma boa prática
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de implementação. Tem como objetivo fornecer às empresas orientação para a melhoria das
práticas de Gestão do Produto de Software. Esta Matriz torna possı́vel às organizações iden-
tificar as áreas em que podem melhorar as suas práticas de Gestão do Produto de Software,
comparando-as com as práticas (competências) sugeridas pela Matriz de Maturidade da
Gestão do Produto de Software e conseguindo saber qual o nı́vel de maturidade das suas
práticas. Baseadas nas boas práticas sugeridas pela Matriz de Maturidade, as empresas
podem planear como aperfeiçoar os seus processos ao longo do ciclo de vida do produto.

As práticas realizadas numa determinada área de foco têm um nı́vel de maturidade
associado. Estas áreas são representadas na coluna mais à esquerda da Tabela 1. Cada um
dos nı́veis tem uma pergunta associada para qual a organização tem de responder de forma
afirmativa ou negativa caso esteja a ser implementada ou não.

Para cada área de foco, os nı́veis de maturidade podem ser representados desde a letra A
até à letra F e variar de 1 até 10 na na escala de maturidade que consideramos (observável
na primeira linha da Tabela 1).

A forma como os nı́veis estão espalhados ao longo dos 10 nı́veis possı́veis de maturi-
dade, traduzem as boas práticas de implementação destas competências, implementadas
da esquerda para a direita.

Tabela 1.: Software Product Management Maturity Matrix segundo Bekkers et al. (2010b)
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Caso se realize uma análise das práticas que estão implementadas, assim como as práticas
que devem ser melhoradas, torna-se fácil identificar falhas e iniciar um sucessivo aperfeiçoamento
na Gestão do Produto.

No seguimento destes trabalhos, Bekkers et al. (2012) desenvolveram um estudo com
vista a avaliar e aperfeiçoar a Matriz de Maturidade para a Gestão do Produto de Software.
Baseado em 62 casos de estudo, analisaram anomalias existentes na Matriz de Maturidade
como perguntas bloqueadoras, nı́veis bloqueadores e perguntas com falta de diferenciação.
A escolha destes três tipos de anomalias foi baseada no estudo feito por van Steenbergen
et al. (2010) em The Dynamic Architecture Maturity Matrix: Instrument Analysis and Refinement.

Depois de analisadas, estas anomalias foram discutidas num grupo de trabalho, com-
posto por especialistas na área da Gestão do Produto de Software, com vista a sugerir
aperfeiçoamentos para mitigar estas anomalias. Como resultado, não conseguiram apenas
aperfeiçoar a matriz, como também fazer um levantamento da maturidade das empresas
que participaram no estudo, e assim ter uma ideia da indústria em geral.

No final deste processo foi obtida a seguinte Matriz de Maturidade (Tabela 2).

Tabela 2.: Software Product Management Maturity Matrix segundo Bekkers et al. (2012)

Com base em outros estudos, também é possı́vel observar o sucesso e reação de vários
Gestores de Produto que aplicaram a Matriz de Maturidade para a Gestão do Produto de
Software em The Situational Assessment Method put to the test: Improvements based on case
studies de Bekkers and Spruit (2010), e Developing a Maturity Matrix for Software Product
Management de van de Weerd et al. (2010) onde são consultados 45 Gestores de Produto e
especialistas em Gestão de Produto.

Competências
Todas estas Áreas de Foco têm um conjunto de competências e respetivos nı́veis de ma-

turidade, com um objetivo especı́fico no âmbito da gestão do produto. Vamos de seguida
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descrever essa relação e os objetivos de Bekkers et al. (2010b), autores desta Matriz de
Maturidade, para cada nı́vel de maturidade.

Gestão de Requisitos

Dentro da Função de Negócio de Gestão de Requisitos, temos as seguintes Áreas de Foco
e Competências:

• Levantamento de Requisitos

A Registo básico de requisitos, servir de base para o desenvolvimento do produto.

B Registo centralizado dos requisitos, forçar a existência de alguma ferramenta ou
estrutura para o registo dos mesmos.

C Automatização na submissão de requisitos, permitir uma redução da carga de
trabalho no levantamento dos requisitos, assim como um aumento da velocidade
deste processo.

D Envolvimento dos stakeholders internos, aumentar a qualidade do produto e au-
mentar o envolvimento de todas as partes interessadas na gestão do produto.

E Envolvimento do cliente, para uma melhor incorporação das suas necessidades.

F Envolvimento de Empresas Parceiras, sendo um stakeholder externo, parceiros no
desenvolvimento do produto também podem ajudar a aumentar a qualidade do
produto e uma melhoria do processo de gestão.

• Identificação de Requisitos

A Uniformização dos requisitos, facilitar a identificação da essência dos requisitos
e disponibiliza-los de forma clara a todas as partes interessadas.

B Validação dos requisitos, prevenir potências problemas provenientes de uma má
definição de requisitos.

C Agrupamento de requisitos similares, identificar a verdadeira necessidade dos
requisitos, prevenindo que diferentes requisitos tenham o mesmo objetivo.

D Estabelecer automaticamente uma relação entre requisitos similares, depender de
uma técnica ou tecnologia avançada, esta competência permitiria uma redução
da carga de trabalho necessária neste processo.

• Organização de Requisitos

A Organização dos requisitos, facilitar a identificação de outras propriedades e
caracterı́sticas do requisito que possam ser relevantes além do objetivo inicial do
requisito.
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B Gestão do ciclo de vida dos requisitos, permitir que o requisito seja reutilizado
noutros projetos, assim como adicionar uma rastreabilidade ao requisito.

C Estabelecimento de dependências entre requisitos, observar a existência de in-
terdependências entre os requisitos que se afetam. Esta atividade vem prevenir
eventuais problemas no planeamento do projeto.

Planeamento de Versões

• Priorização de Requisitos

A Envolvimento dos stakeholders internos, aumentar a qualidade do produto e o
envolvimento dos stakeholders internos na gestão do processo.

B Utilização de uma metodologia de priorização, providenciar uma solida priorização
dos requisitos, balanceada e clara para todas as partes envolvidas no processo.

C Envolvimento do cliente no processo de priorização, facilitar a implementação
das suas necessidades e desejos.

D Consideração do custo e receita dos requisitos, criar uma base financeira para a
priorização.

E Envolvimento de Empresas Parceiras, aumentar a qualidade do produto e o en-
volvimento de stakeholders externos no processo.

• Definição de Versões

A Seleção básica dos requisitos, criar uma seleção de requisitos realista para a
versão.

B Standardização da definição da versão, aumentar a clareza e permitir a comparação
entre várias versões.

C Comunicação com os stakeholders internos, informar os stakeholders internos rela-
tivamente à próxima versão.

D Utilização de uma técnica avançada de seleção de requisitos, otimizar a seleção
de requisitos.

E Definição de múltiplas versões, criar uma visão detalhada do produto a médio
prazo.

• Validação da Definição de Versões

A Validação interna, aumentar a qualidade das versões e permitir aos stakeholders
internos tomarem conhecimento da versão.

B Aprovação formal, aumentar a qualidade e melhorar a aceitação interna da
versão.
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C Escrita de um Business Case, para estimar e verificar a viabilidade da versão.

• Gestão de Alterações do Âmbito

A Notificação de eventos ou alterações no âmbito, sensibilizar as partes interessa-
das para o problema e aprender com ele para os projetos futuros.

B Monitorização de marcos temporais, aumentar a clareza sobre o estado do de-
senvolvimento do projeto.

C Realização de análises de impacto, determinar o impacto de problemas e ser
capaz de informar todos os stakeholders.

D Gestão de alterações do âmbito, minimizar os efeitos de alterações no âmbito.

• Validação da Release Build

A Validação interna, aumentar a qualidade do produto.

B Validação externa, aumentar a qualidade do produto.

C Certificação, aumentar a qualidade do produto, obter confirmação por uma parte
independente, relativamente à qualidade do produto.

• Preparação do Lançamento de Versões

A Comunicação interna, informar todos os stakeholders internos relativamente à
próxima versão.

B Aprovação formal, aumentar a qualidade da versão.

C Comunicação externa, informar todos os stakeholders externos relativamente à
próxima versão.

D Treino e formação, garantir uma transição suave entre as versões do produto, e
permitir que os clientes possam tirar o melhor proveito da nova versão.

E Análise de impacto do lançamento, garantir uma transição suave entre as versões
do produto, cumprindo prazos e sem problemas.

F Suporte de vendas e marketing, garantir que a expressão externa do produto está
correta.

2.6 outras frameworks de avaliação da maturidade

Existem outras frameworks ou metodologias relacionadas com a Gestão do Produto que
não a Método de Avaliação Situacional, o Modelo de Competência para a Gestão do Pro-
duto de Software ou a Matriz de Maturidade para a Gestão do Produto de Software. Muita
investigação e estudos têm sido desenvolvidos. Existem, por exemplo, normas ISO (Inter-
national Organization for Standardization) como ISO/IEC 9126 (Software engineering - Product
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quality), ISO 15504 (também conhecida como SPICE - Software Process Improvement and Ca-
pability dEtermination, Dorling (1993)), ISO 12207 (Software Life Cycle Processes) e ISO 15288

(System Life Cycle Processes) dedicadas a criar normas a seguir na engenharia de software.
Entre as mais conhecidas, tomemos como exemplo o bem conhecido Capability Maturity

Model, considerado o mais influente para a comunidade de Software por todo o mundo
(Paulk et al., 1993). Porém, vários estudos comprovam que é um exemplo de processo
que as empresas consideram muito grande e custoso de implementar, consumindo muito
tempo e recursos (Kuilboer and Ashrafi, 2000), muito caro (especialmente para as pequenas
e médias empresas) (Brodman and Johnson, 1994) e que consome muito tempo (Wiegers
and Sturzenberger, 2000). Posto isto, os seus benefı́cios apenas devolvem retorno a longo
prazo.

Além da dificuldade de implementação destes processos, estes são também difı́ceis de
compreender (van de Weerd et al., 2010) e considerando que em pequenas e médias empre-
sas os seus elementos estão longe de serem todos especialistas em Engenharia de Software,
é necessária uma adaptação do vocabulário para permitir que compreendam o modelo sem
precisem de muito acompanhamento (Habra et al., 1999).

Pequenas e médias empresas são as que mais dificuldades têm ao implementar proces-
sos baseados no Capability Maturity Model ou similares (Brodman and Johnson, 1994), sendo
que para estas empresas, custo-benefı́cio a curto prazo tem uma elevada importância (Ha-
bra et al., 1999) e considerando o custo elevado, um ciclo do processo com uma duração
estimada entre um e dois anos e meio torna-se um problema (van de Weerd et al., 2010).
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P L A N E A M E N T O D A S E N T R E V I S TA S

Com vista a avaliar as práticas de gestão de produto de software implementadas pelas
empresas do Cluster de Braga, foi necessária a obtenção do maior número possı́vel de casos
de estudo.

Foram contactadas um total de 46 empresas de software, na sua maioria através de email
e as restantes através de contacto telefónico ou presencial, destas apenas 13 empresas se
mostraram disponı́veis em tempo útil e conseguiram participar neste estudo, representando
28% do número total de empresas contactadas.

Neste aspeto, é importante salientar que os motivos para esta baixa percentagem não só
passaram por indisponibilidade, mas também por várias empresas não estarem interessa-
das. Por si só, esta percentagem mostra mais uma vez a importância e pertinência deste
estudo, exemplificando o que muitas vezes acontece, uma subvalorização das atividades de
gestão do produto de software.

Para proteção da identidade das empresas, foi sempre esclarecido desde inı́cio que as
suas identidades não iam ser reveladas, e foi pedida permissão para realizar uma gravação
áudio da entrevista, para ser utilizada como suporte ao preenchimento da matriz de matu-
ridade e esclarecimento de dúvidas quanto às competências implementadas.

Foi ainda pedido às empresas que se mostrassem disponı́veis para eventuais confirmações
ou esclarecimento de dúvidas caso as gravações não providenciassem a informação ne-
cessária.

Preparação das entrevistas
Para suportar as entrevistas, foi construı́do um guião.
Este guião contém duas partes separadas e com objetivos distintos: uma primeira parte

com perguntas genéricas que permitem recolher informações especı́ficas da empresa, e
uma segunda parte com as perguntas que vão permitir avaliar a empresa em função das
atividades praticadas e formalidades estabelecidas.

Na fase inicial, como o objetivo passava por recolher informações que possam ser úteis
para compreender os resultados deste estudo e permitir uma segmentação dos resultados
consoante alguma dessas caracterı́sticas, foram respondidas as seguintes questões:
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• Qual a idade da empresa.

• Em que área geográfica onde estão presentes.

• Em que área geográfica onde atuam (Mercado).

• Qual o volume de negócio anual.

• Qual o número de clientes existentes.

• Qual o número de colaboradores.

• Como é definida a estrutura interna da empresa.

• Se existem certificações no âmbito da gestão do produto.

• Se existem empresas parceiras que contribuam para o desenvolvimento do produto.

• Outras informações relevantes.

Para a avaliação das empresas e aplicação da matriz de maturidade, primeiramente foi
pedido que as empresas descrevessem o processo de cada Função de Negócio, e de seguida
foram efetuadas perguntas especı́ficas, com o fim de ajudar a determinar se as empresas
praticam as atividades necessárias para completar os diferentes nı́veis de maturidade em
cada Área de Foco.

Ao longo destas questões, foi também pedido que se possı́vel, apresentassem evidências
destas práticas, assim como as ferramentas que as suportam ou quem são os colaboradores
que as executam, e quais os seus cargos.

As perguntas especı́ficas às quais foi pretendido conseguir responder são as seguintes:

Gestão de Requisitos
Descreva brevemente o processo de Gestão dos Requisitos, como eles são levantados,

identificados e organizados.

• Levantamento de Requisitos

A Os requisitos são recolhidos e registados.

B Os requisitos são guardados numa base de dados central, capaz de ser acedida
por todos os stakeholders internos (por exemplo com um Excel/Word numa pasta
partilhada.

C Stakeholders podem submeter requisitos diretamente na base de dados central
(por exemplo através de um sistema de helpdesk).

D Requisitos são recolhidos de todos os stakeholders internos, como suporte, serviços,
equipa de desenvolvimento, vendas e marketing.
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E Requisitos de clientes e potenciais clientes são recolhidos e registados, e os clien-
tes e potenciais clientes são informados do desenvolvimento no que diz respeito
aos seus requisitos.

F Requisitos são sistematicamente recolhidos a Empresas Parceiras.

• Identificação de Requisitos

A Requisitos do mercado são reescritos para requisitos do produto usando um
template pré definido se o requisito do mercado for aplicável ao produto.

B Existe uma validação de correção, completude e ambiguidade dos requisitos.

C Requisitos do mercado que descrevam funcionalidades similares são agrupados
ligando requisitos do mercado com requisitos do produto.

D Requisitos similares são automaticamente ligados usando técnicas avançadas
como engenharia linguı́stica.

• Organização de Requisitos

A Requisitos do produto são organizados baseados em aspetos partilhados (por
exemplo: função, tipo, core asset).

B A história dos requisitos é registada, guardando informação de quem o sub-
meteu, que alterações foram efetuadas, qual a sua descrição original, e qual o
estado atual do requisito? O requisito permanece na base de dados depois de
implementado para que possa ser reutilizado num produto novo ou relacionado.

C Dependências entre requisitos do mercado e do produto são determinadas e
registadas? (Uma dependência existe quando um requisito requer uma cação
especı́fica de um outro requisito.).

Planeamento de Versões
Descreva brevemente o processo de planeamento e lançamento de novas versões, desde

a seleção dos requisitos ao lançamento de uma nova versão.

• Priorização de Requisitos

A Todos os Stakeholders Internos relevantes(Project manager, suporte, marketing, etc)
atribuem prioridades.

B É utilizada uma técnica priorização estruturada (MOSCOW, Wiegers, etc).

C Clientes e potenciais clientes atribuem prioridades.

D Custo e Receita de cada requisito (ou grupo de requisitos) é tido em conta.

E Empresas Parceiras atribuem prioridades.

• Definição de Versões
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A Na definição da próxima versão, é tida em conta a Capacidade de Engenharia da
equipa.

B É usado um template para escrever a definição da versão? (contendo uma visão
geral do requisito a ser implementado, tempo e capacidade necessária).

C A Release Definition é comunicada aos Stakeholders Internos.

D Uma Optimal Release automaticamente calculada com base nas restrições dos
requisitos (tendo em conta: capacidade de engenharia, prioridades, custo, de-
pendências).

E Múltiplas versões são incluı́das no processo de seleção de requisitos.

• Validação da Definição de Versões

A A definição da versão é confirmada por Stakeholders Internos antes do desenvol-
vimento.

B Padrões de aceitação são determinados e verificados pela Boardde gestão do pro-
duto antes de enviada para desenvolvimento.

C Está a ser escrito um Business Case (incluindo o ROI) antes do software ser desen-
volvido.

• Gestão de Alterações do Âmbito

A Está em prática um processo de gestão de alterações do âmbito, sendo todos os
Stakeholders envolvidos são informados.

B Datas-Chave e checkpoints são monitorizados no lançamento e entrega do produto.

C É realizada uma análise de impacto para determinar as consequências da alteração
do âmbito.

D Um processo para desenvolver planos alternativos está em prática (com Stakehol-
ders envolvidos) para reagir a alterações do âmbito.

• Validação da Release Build

A Stakeholders Internos fazem uma validação funcional da Build Release para verifi-
car se esta vai de encontro ao resultado esperado.

B A Build é validada por uma Parte Externa/Stakeholders Externos para verificar a
qualidade.

C É necessária certificação por uma Parte Externa Independente.

• Preparação do Lançamento de Versões

A Informação da próxima versão são comunicadas aos Stakeholders Internos.
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B Um Formal “Go” é necessário, baseado nos padrões de qualidade e obtido a partir
da pessoa responsável ou comité antes do lançamento começar.

C Informação da próxima versão é comunicada aos Stakeholders Externos.

D São organizadas Formações e a documentação é atualizada para as Partes Inter-
nas e Externas.

E É determinado quanto tempo vai demorar a nova versão a ser implementada nos
clientes individuais e que tipo de competências são necessárias para a implementação.

F É criada uma Checklist de toda a “External Expression” do produto (tabela de
factos, demo’s, apresentações) que possam precisar de ser atualizados? Estes
itens têm de ser marcados e atualizados antes de estarem disponı́veis para as
Partes Externas.



4

E N T R E V I S TA S

Através das entrevistas realizadas foi possı́vel a obtenção destes treze casos de estudo.
Seguem-se os seus resultados finais.

4.1 empresa a

Caracterı́sticas da Empresa

• Idade: 16 anos;

• Área geográfica onde estão presentes: Região de Braga;

• Número de colaboradores: 16;

• Estrutura Interna: Estrutura muito flat sem grandes papeis definidos. A equipa divide-
se em 2 principais grupos, um grupo voltado para o desenvolvimento, contando com
10 elementos e divididos em 3 principais equipas correspondentes ao subprodutos
existentes, e um segundo grupo voltado para as atividades de gestão;

• Área geográfica onde atuam (Mercado): Portugal, Brasil e PALOP’s;

• Volume de negócio: 500 000 e/ano;

• Número de clientes: Aproximadamente 100;

• Certificações: Não (apenas certificações técnicas a nı́vel individual);

• Empresas parceiras: Não

• Outras informações relevantes: N/a.

Entrevista

Gestão de Requisitos
Levantamento de Requisitos

23
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A Os requisitos são recolhidos e registados?
Sim.

B Os requisitos são guardados numa base de dados central, capaz de ser acedida
por todos os stakeholders internos (por exemplo com um Excel/Word numa pasta
partilhada?
Sim.

C Stakeholders podem submeter requisitos diretamente na base de dados central (por
exemplo através de um sistema de helpdesk)?
Não.

D Requisitos são recolhidos de todos os stakeholders internos, como suporte, serviços,
equipa de desenvolvimento, vendas e marketing?
Sim.

E Requisitos de clientes e potenciais clientes são recolhidos e registados, e os clientes
e potenciais clientes são informados do desenvolvimento no que diz respeito aos
seus requisitos?
Sim.

F Requisitos são sistematicamente recolhidos a Empresas Parceiras?
Não. Não existe o conceito de Empresas Parceiras

Identificação de Requisitos

A Requisitos do mercado são reescritos para requisitos do produto usando um tem-
plate pré definido se o requisito do mercado for aplicável ao produto?
Sim. E posteriormente inserido no Team Foundation Server.

B Existe uma validação de correção, completude e ambiguidade dos requisitos?
Sim. Considerando que geralmente são coisas relativamente simples, e a validação
não é muito complexa.

C Requisitos do mercado que descrevam funcionalidades similares são agrupados
ligando requisitos do mercado com requisitos do produto?
Sim.

D Requisitos similares são automaticamente ligados usando técnicas avançadas como
engenharia linguı́stica?
Não.

Organização de Requisitos
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A Requisitos do produto são organizados baseados em aspetos partilhados (por exem-
plo: função, tipo, core asset)?
Sim. Sendo também facilitado pelo próprio sistema TFS.

B A história dos requisitos é registada, guardando informação de quem o submeteu,
que alterações foram efetuadas, qual a sua descrição original, e qual o estado atual
do requisito? O requisito permanece na base de dados depois de implementado
para que possa ser reutilizado num produto novo ou relacionado?
Sim. Através do TFS.

C Dependências entre requisitos do mercado e do produto são determinadas e regis-
tadas? (Uma dependência existe quando um requisito requer uma cação especı́fica
de um outro requisito.)
Sim.

Planeamento de Versões

Priorização de Requisitos

A Todos os Stakeholders Internos relevantes(Project manager, suporte, marketing, etc)
atribuem prioridades?
Sim.

B É utilizada uma técnica priorização estruturada (MOSCOW, Wiegers, etc)?
Não. Apenas algumas funcionalidades da ferramenta TFS.

C Clientes e potenciais clientes atribuem prioridades?
Não. Podendo tentar, e exprimir as suas necessidades.

D Custo e Receita de cada requisito (ou grupo de requisitos) é tido em conta?
Sim. Através do TFS e das estimativas temporais.

E Empresas Parceiras atribuem prioridades?
Não.

Definição de Versões

A Na definição da próxima versão, é tida em conta a Capacidade de Engenharia da
equipa?
Sim.

B É usado um template para escrever a definição da versão? (contendo uma visão
geral do requisito a ser implementado, tempo e capacidade necessária)
Sim. O disponı́vel na ferramenta TFS.
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C A Release Definition é comunicada aos Stakeholders Internos
Sim.

D Uma Optimal Release automaticamente calculada com base nas restrições dos requi-
sitos (tendo em conta: capacidade de engenharia, prioridades, custo, dependências)?
Não.

E Múltiplas versões são incluı́das no processo de seleção de requisitos?
Sim. Em média 2 vezes por ano.

Validação da Definição de Versões

A A definição da versão é confirmada por Stakeholders Internos antes do desenvolvi-
mento?
Sim.

B Padrões de aceitação são determinados e verificados pela Boardde gestão do pro-
duto antes de enviada para desenvolvimento?
Sim. São utilizadas baterias de testes com vista a validar os recultados.

C Está a ser escrito um Business Case (incluindo o ROI) antes do software ser desen-
volvido?
Não.

Gestão de Alterações do Âmbito

A Está em prática um processo de gestão de alterações do âmbito, sendo todos os
Stakeholders envolvidos são informados
Sim.Não existindo uma forma oficial. Sendo que não há alterações do domı́nio em si,
porém, têm sempre como objetivo acompanhar o crescimento tecnológico e assim os
requisitos que acarretam.

B Datas-Chave e checkpoints são monitorizados no lançamento e entrega do produto?
Sim.

C É realizada uma análise de impacto para determinar as consequências da alteração
do âmbito?
Não.

D Um processo para desenvolver planos alternativos está em prática (com Stakehol-
ders envolvidos) para reagir a alterações do âmbito?
Não.

Validação da Release Build
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A Stakeholders Internos fazem uma validação funcional da Build Release para verifi-
car se esta vai de encontro ao resultado esperado?
Sim.

B A Build é validada por uma Parte Externa/Stakeholders Externos para verificar a
qualidade?
Não.

C É necessária certificação por uma Parte Externa Independente?
Não.

Preparação do Lançamento de Versões

A Informação da próxima versão são comunicadas aos Stakeholders Internos?
Sim.

B Um Formal “Go” é necessário, baseado nos padrões de qualidade e obtido a partir
da pessoa responsável ou comité antes do lançamento começar?
Sim. Por parte do gestor mais sénior do produto.

C Informação da próxima versão é comunicada aos Stakeholders Externos?
Não.

D São organizadas Formações e a documentação é atualizada para as Partes Internas
e Externas?
Sim. Nos clientes, ou também em grupos.

E É determinado quanto tempo vai demorar a nova versão a ser implementada nos cli-
entes individuais e que tipo de competências são necessárias para a implementação?
Sim. Sendo muito rápido, quase instantâneo.

F É criada uma Checklist de toda a “External Expression” do produto (tabela de factos,
demo’s, apresentações) que possam precisar de ser atualizados? Estes itens têm de
ser marcados e atualizados antes de estarem disponı́veis para as Partes Externas?
Sim.

Resultados

Com base na informação que obtivemos, foi-nos possı́vel chegar ao seguinte preenchi-
mento da Matriz de Maturidade:
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requirements Management

Requirements gathering A B C D E F

Requirements identification A B C D

Requirements organizing A B C

Release Planing

Requirements prioritization A B C D E

Release definition A B C D E

Release definition validation A B C

Scope change management A B C D

Build validation A B C

Launch preparation A B C D E F

Tabela 3.: Matriz de Maturidade - Empresa A

Competência implementada por Área de Foco:

Figura 3.: Nı́vel de competência máximo implementado.

Nı́vel de maturidade por Função de Negócio:

Requirements Management

Requirements Management 3

Release Planing 3

Tabela 4.: Nı́vel de Maturidade - Empresa A

A função de negócio de Gestão de Requisitos apresenta um nı́vel de maturidade de 3.
Nesta, a área de foco de Levantamento de Requisitos atinge o nı́vel de competências B,
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visto que os stakeholders não submetem os requisitos diretamente numa base de dados cen-
tral, devido à natureza do produto e as necessidades não alterarem ao longo do tempo,
considerando que os requisitos se encontram ”congelados no tempo”e apenas as necessi-
dades tecnologias têm vindo a surgir. Apesar de apenas atingir este nı́vel de maturidade
nesta área de foco, a empresa pratica as atividades previstas em D e E. Na Identificação de
requisitos, a competência atingida é C. Relativamente à Organização de Requisitos, a com-
petência atingida é C, uma vez que todas as competências estão implementadas através do
suporte da ferramenta TFS.

Na função de negócio de Planeamento de Versões, o nı́vel de maturidade atingido é 3.
Nesta, a Priorização de Requisitos atinge a competência A, uma vez que não existe uma
técnica de priorização estruturada, nem os stakeholders externos são envolvidos diretamente
no processo. Stakeholders externos podem sugerir prioridades mas as mesmas não serão
uma imposição. Em relação à Definição de Versões, está implementada a competência
C, umas vez que de todas as competências e apenas D não está implementada, não se
praticando o calculo de uma Optimal Release. Na área de foco de Validação da Definição da
Versão, a competência atingida é B, sendo que não está a ser escrito um Business Case. Na
Gestão de Alterações do Domı́nio encontra-se a competência máxima B, não sendo pratica
comum a realização de análises de impacto. No que toca a Validação da Release Build, a
competência implementada é A, existe uma validação funcional mas nenhum stakeholder
externo toma parte na mesma. Por fim, na área de foco de Preparação do Lançamento
de Versões é atingida a competência B, uma vez que a informação das próximas versões
não é comunicada aos stakeholders externos. No entanto, também estão implementadas as
competências D, E e F.

4.2 empresa b

Caracterı́sticas da Empresa

• Idade: Aproximadamente 1 ano;

• Área geográfica onde estão presentes: Região de Braga;

• Número de colaboradores: 30;

• Estrutura Interna: Estrutura bem definida, seguindo uma metodologia de desenvolvi-
mento SCRUM, contando com equipas de 4 a 8 elementos e com papeis bem definidos;

• Área geográfica onde atuam (Mercado): Internacional;

• Volume de negócio: Não aplicável;

• Número de clientes: Não aplicável;
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• Certificações: Nenhuma;

• Empresas parceiras: Sim;

• Outras informações relevantes: Software embebido;

Entrevista

Gestão de Requisitos

Levantamento de Requisitos

A Os requisitos são recolhidos e registados?
Sim.

B Os requisitos são guardados numa base de dados central, capaz de ser acedida
por todos os stakeholders internos (por exemplo com um Excel/Word numa pasta
partilhada?
Sim. Excel e DBM. Sendo agrupados por área.

C Stakeholders podem submeter requisitos diretamente na base de dados central (por
exemplo através de um sistema de helpdesk)?
Sim.

D Requisitos são recolhidos de todos os stakeholders internos, como suporte, serviços,
equipa de desenvolvimento, vendas e marketing?
Sim. Porém nem toda a equipa participa, por vezes apenas um ou dois elementos.

E Requisitos de clientes e potenciais clientes são recolhidos e registados, e os clientes
e potenciais clientes são informados do desenvolvimento no que diz respeito aos
seus requisitos?
Sim. Feito através de reuniões e envio de documentos.

F Requisitos são sistematicamente recolhidos a Empresas Parceiras?
Não. Dependendo do projeto pdoe existir uma revisão de requisitos, no âmbito da
metodologia que utilizam, SCRUM, o Product Owner tem essa tarefa. Porem este
processo não é transversal a todos os projetos.

Identificação de Requisitos

A Requisitos do mercado são reescritos para requisitos do produto usando um tem-
plate pré definido se o requisito do mercado for aplicável ao produto?
Sim.
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B Existe uma validação de correção, completude e ambiguidade dos requisitos?
Sim. Havendo um critério que utilizam para validar os requisitos.

C Requisitos do mercado que descrevam funcionalidades similares são agrupados
ligando requisitos do mercado com requisitos do produto?
Sim.

D Requisitos similares são automaticamente ligados usando técnicas avançadas como
engenharia linguı́stica?
Não.

Organização de Requisitos

A Requisitos do produto são organizados baseados em aspetos partilhados (por exem-
plo: função, tipo, core asset)?
Sim.

B A história dos requisitos é registada, guardando informação de quem o submeteu,
que alterações foram efetuadas, qual a sua descrição original, e qual o estado atual
do requisito? O requisito permanece na base de dados depois de implementado
para que possa ser reutilizado num produto novo ou relacionado?
Sim. Não necessariamente em todos os projectos, mas na sua maioria. Depende
também da ferramenta.

C Dependências entre requisitos do mercado e do produto são determinadas e regis-
tadas? (Uma dependência existe quando um requisito requer uma cação especı́fica
de um outro requisito.)
Sim.

Planeamento de Versões

Priorização de Requisitos

A Todos os Stakeholders Internos relevantes(Project manager, suporte, marketing, etc)
atribuem prioridades?
Sim.

B É utilizada uma técnica priorização estruturada (MOSCOW, Wiegers, etc)?
Sim. MOSCOW.

C Clientes e potenciais clientes atribuem prioridades?
Sim.

D Custo e Receita de cada requisito (ou grupo de requisitos) é tido em conta?
Sim.



4.2. Empresa B 32

E Empresas Parceiras atribuem prioridades?
Não. Considerando que não se aplica o conceito de Empresas Parceiras.

Definição de Versões

A Na definição da próxima versão, é tida em conta a Capacidade de Engenharia da
equipa?
Sim.

B É usado um template para escrever a definição da versão? (contendo uma visão
geral do requisito a ser implementado, tempo e capacidade necessária)
Sim. à excepção de alguns novos projectos.

C A Release Definition é comunicada aos Stakeholders Internos
Sim. Quando existe.

D Uma Optimal Release automaticamente calculada com base nas restrições dos requi-
sitos (tendo em conta: capacidade de engenharia, prioridades, custo, dependências)?
Não.

E Múltiplas versões são incluı́das no processo de seleção de requisitos?
Sim.

Validação da Definição de Versões

A A definição da versão é confirmada por Stakeholders Internos antes do desenvolvi-
mento?
Sim. Decisão tomada pela equipa que valida.

B Padrões de aceitação são determinados e verificados pela Boardde gestão do pro-
duto antes de enviada para desenvolvimento?
Não.

C Está a ser escrito um Business Case (incluindo o ROI) antes do software ser desen-
volvido?
Sim.

Gestão de Alterações do Âmbito

A Está em prática um processo de gestão de alterações do âmbito, sendo todos os
Stakeholders envolvidos são informados
Sim. De forma Ad-hoc.

B Datas-Chave e checkpoints são monitorizados no lançamento e entrega do produto?
Sim.
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C É realizada uma análise de impacto para determinar as consequências da alteração
do âmbito?
Sim.

D Um processo para desenvolver planos alternativos está em prática (com Stakehol-
ders envolvidos) para reagir a alterações do âmbito?
Não. Não existindo nenhum porcesso formal.

Validação da Release Build

A Stakeholders Internos fazem uma validação funcional da Build Release para verifi-
car se esta vai de encontro ao resultado esperado?
Sim.

B A Build é validada por uma Parte Externa/Stakeholders Externos para verificar a
qualidade?
Não. Podendo estar a acontecer dependendo do projeto, mas não é uma prática
estabelecida.

C É necessária certificação por uma Parte Externa Independente?
Não.

Preparação do Lançamento de Versões

A Informação da próxima versão são comunicadas aos Stakeholders Internos?
Sim.

B Um Formal “Go” é necessário, baseado nos padrões de qualidade e obtido a partir
da pessoa responsável ou comité antes do lançamento começar?
Sim. Por parte do Project Lead.

C Informação da próxima versão é comunicada aos Stakeholders Externos?
Sim.

D São organizadas Formações e a documentação é atualizada para as Partes Internas
e Externas?
Sim.

E É determinado quanto tempo vai demorar a nova versão a ser implementada nos cli-
entes individuais e que tipo de competências são necessárias para a implementação?
Sim.

F É criada uma Checklist de toda a “External Expression” do produto (tabela de factos,
demo’s, apresentações) que possam precisar de ser atualizados? Estes itens têm de
ser marcados e atualizados antes de estarem disponı́veis para as Partes Externas?
Sim.
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Resultados

Com base na informação que obtivemos, foi-nos possı́vel chegar ao seguinte preenchi-
mento da Matriz de Maturidade:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requirements Management

Requirements gathering A B C D E F

Requirements identification A B C D

Requirements organizing A B C

Release Planing

Requirements prioritization A B C D E

Release definition A B C D E

Release definition validation A B C

Scope change management A B C D

Build validation A B C

Launch preparation A B C D E F

Tabela 5.: Matriz de Maturidade - Empresa B

Competência implementada por Área de Foco:

Figura 4.: Nı́vel de competência máximo implementado.

Nı́vel de maturidade por Função de Negócio:
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Requirements Management

Requirements Management 7

Release Planing 6

Tabela 6.: Nı́vel de Maturidade - Empresa B

A função de negócio de Gestão de Requisitos apresenta um nı́vel de maturidade de
7. Nesta, a área de foco de Levantamento de Requisitos atinge o nı́vel de competências
E uma vez que apenas em alguns projetos esta a competência acontece, e não de forma
estabelecida. Na Identificação de requisitos, a competência atingida é C, sendo que os
requisitos apenas não são ligados de forma automática. Relativamente à Organização de
Requisitos, a competência atingida é C.

Na função de negócio de Planeamento de Versões, o nı́vel de maturidade atingido é 6.
Nesta, a Priorização de Requisitos atinge a competência D, a técnica utilizada é MoSCoW e
estão envolvidos tanto stakeholders internos como externos. No entanto, empresas parceiras
não estão envolvidas no desenvolvimento do produto, não participando neste processo.
Em relação à Definição de Versões, está implementada a competência C, uma vez que
apenas não está a ser automaticamente calculada uma Otimal Release, apesar de estar a
acontecer o planeamento de múltiplas versões no processo de seleção de requisitos. Na
área de foco de Validação da Definição da Versão, a competência atingida é A visto que
não são implementados padrões de aceitação para serem posteriormente verificados. No
entanto, é praticada a competência C. Na Gestão de Alterações do Domı́nio encontra-se a
competência máxima C. Apenas não existe um processo implementado para desenvolver
planos alternativos, esta atividade é realizada ad-hoc. No que toca a Validação da Release
Build, a competência implementada é A, uma vez que não há o envolvimento quer de
stakeholders externos, nem de outras partes externas independentes. Por fim, na área de foco
de Preparação do Lançamento de Versões é atingida a competência F, todas as atividades
previstas neste nı́vel são realizadas.

4.3 empresa c

Caracterı́sticas da Empresa

• Idade: 9 anos;

• Área geográfica onde estão presentes: Região de Braga;

• Número de colaboradores: Aproximadamente 35;

• Estrutura Interna: Estrutura interna bem definida, contando com equipas de 5 ele-
mentos e papeis definidos;
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• Área geográfica onde atuam (Mercado): Europa;

• Volume de negócio: 1 200 000 e/ano;

• Número de clientes: 34;

• Certificações: ISO 9001;

• Empresas parceiras: Sim;

• Outras informações relevantes: Outras informações relevantes: Utilização da ferra-
menta JIRA para suporte à gestão do produto de software;

Entrevista

Gestão de Requisitos

Levantamento de Requisitos

A Os requisitos são recolhidos e registados?
Sim.

B Os requisitos são guardados numa base de dados central, capaz de ser acedida
por todos os stakeholders internos (por exemplo com um Excel/Word numa pasta
partilhada?
Sim. Suportado pelo Jira e documentos num sharepoint

C Stakeholders podem submeter requisitos diretamente na base de dados central (por
exemplo através de um sistema de helpdesk)?
Sim. Existem 2 processos de gestão de requisitos, uma interna e outra externa.

D Requisitos são recolhidos de todos os stakeholders internos, como suporte, serviços,
equipa de desenvolvimento, vendas e marketing?
Sim, se passar pela área deles e tiver influência na área deles, sim.

E Requisitos de clientes e potenciais clientes são recolhidos e registados, e os clientes
e potenciais clientes são informados do desenvolvimento no que diz respeito aos
seus requisitos?
Sim, assinando também documentos.

F Requisitos são sistematicamente recolhidos a Empresas Parceiras?
O caderno de requisitos é revisto ao longo do processo, costumando ser posterior-
mente levantados uma percentagem de aproximadamente 20 por cento. Acreditam
também que o processo deve ter uma lógica iterativa, por forma a satisfazer melhor
as necessidades do cliente.



4.3. Empresa C 37

Identificação de Requisitos

A Requisitos do mercado são reescritos para requisitos do produto usando um tem-
plate pré definido se o requisito do mercado for aplicável ao produto?
Sim, através de um conjunto de normas sobre como os requisitos são escritos no JIRA,
ou na ferramenta que integra com o JIRA.

B Existe uma validação de correção, completude e ambiguidade dos requisitos?
Sim. É primeiramente validado pela gestão do projeto, depois desse momento, apenas
é validado na entrega para o cliente.

C Requisitos do mercado que descrevam funcionalidades similares são agrupados
ligando requisitos do mercado com requisitos do produto?
Sim. São agrupados em Epics.

D Requisitos similares são automaticamente ligados usando técnicas avançadas como
engenharia linguı́stica?
Não.

Organização de Requisitos

A Requisitos do produto são organizados baseados em aspetos partilhados (por exem-
plo: função, tipo, core asset)?
Sim.

B A história dos requisitos é registada, guardando informação de quem o submeteu,
que alterações foram efetuadas, qual a sua descrição original, e qual o estado atual
do requisito? O requisito permanece na base de dados depois de implementado
para que possa ser reutilizado num produto novo ou relacionado?
Sim. Tudo, desde comentários a comunicação com o cliente.

C Dependências entre requisitos do mercado e do produto são determinadas e regis-
tadas? (Uma dependência existe quando um requisito requer uma cação especı́fica
de um outro requisito.)
Não. Consideram ser um problema o desenvolvimento à medida, não existindo ne-
nhum mecanismo formal para o fazer, mas sendo determinadas de forma empı́rica.

Planeamento de Versões

Priorização de Requisitos

A Todos os Stakeholders Internos relevantes(Project manager, suporte, marketing, etc)
atribuem prioridades?
Sim. Gestão do projeto e também parte comercial.
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B É utilizada uma técnica priorização estruturada (MOSCOW, Wiegers, etc)?
Sim, mediante a intervenção dos stakeholders e a definição de prioridades com a equipa
de desenvolvimento e utilizando um mecanismo disponı́vel no JIRA.

C Clientes e potenciais clientes atribuem prioridades?
Sim.

D Custo e Receita de cada requisito (ou grupo de requisitos) é tido em conta?
Sim.

E Empresas Parceiras atribuem prioridades?
Sim, quando o projeto é partilhado com outras empresas, estas participam, tendo o
seu caderno de requisitos especı́fico, com as suas datas de execução.

Definição de Versões

A Na definição da próxima versão, é tida em conta a Capacidade de Engenharia da
equipa?
Sim.

B É usado um template para escrever a definição da versão? (contendo uma visão
geral do requisito a ser implementado, tempo e capacidade necessária)
Sim. Sendo igual para cada cliente.

C A Release Definition é comunicada aos Stakeholders Internos
Sim. É controlada em real-time.

D Uma Optimal Release automaticamente calculada com base nas restrições dos requi-
sitos (tendo em conta: capacidade de engenharia, prioridades, custo, dependências)?
Não.

E Múltiplas versões são incluı́das no processo de seleção de requisitos?
Sim.

Validação da Definição de Versões

A A definição da versão é confirmada por Stakeholders Internos antes do desenvolvi-
mento?
Sim. Pelo Product Owner ou gestor do projeto.

B Padrões de aceitação são determinados e verificados pela Boardde gestão do pro-
duto antes de enviada para desenvolvimento?
Não.
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C Está a ser escrito um Business Case (incluindo o ROI) antes do software ser desen-
volvido?
Não. No caso de alguns produtos sim, mas nos casos de desenvolvimento à medida
isso não está a acontecer.

Gestão de Alterações do Âmbito

A Está em prática um processo de gestão de alterações do âmbito, sendo todos os
Stakeholders envolvidos são informados
Sim. Pelo facto de utilizarem o JIRA, este está preparado para eventuais alterações ao
longo do projeto.

B Datas-Chave e checkpoints são monitorizados no lançamento e entrega do produto?
Sim.

C É realizada uma análise de impacto para determinar as consequências da alteração
do âmbito?
Neste momento não.

D Um processo para desenvolver planos alternativos está em prática (com Stakehol-
ders envolvidos) para reagir a alterações do âmbito?
Não, de forma formal.

Validação da Release Build

A Stakeholders Internos fazem uma validação funcional da Build Release para verifi-
car se esta vai de encontro ao resultado esperado?
Sim. Automática e manual.

B A Build é validada por uma Parte Externa/Stakeholders Externos para verificar a
qualidade?
Sim, por parte do cliente.

C É necessária certificação por uma Parte Externa Independente?
Não. À excepção do caso dos pagamentos.

Preparação do Lançamento de Versões

A Informação da próxima versão são comunicadas aos Stakeholders Internos?
Sim.

B Um Formal “Go” é necessário, baseado nos padrões de qualidade e obtido a partir
da pessoa responsável ou comité antes do lançamento começar?
Sim.
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C Informação da próxima versão é comunicada aos Stakeholders Externos?
Sim.

D São organizadas Formações e a documentação é atualizada para as Partes Internas
e Externas?
Sim. Sendo que existe a necessidade de empresas parceiras utilizarem documentação
como APIs para se relacionarem com os produtos. No que toca a formação, depende
dos casos.

E É determinado quanto tempo vai demorar a nova versão a ser implementada nos cli-
entes individuais e que tipo de competências são necessárias para a implementação?
Sim. A instalação é automática.

F É criada uma Checklist de toda a “External Expression” do produto (tabela de factos,
demo’s, apresentações) que possam precisar de ser atualizados? Estes itens têm de
ser marcados e atualizados antes de estarem disponı́veis para as Partes Externas?
Sim. Utilizam toda a documentação que o ”PME Book”recomenda.

Resultados

Com base na informação que obtivemos, foi-nos possı́vel chegar ao seguinte preenchi-
mento da Matriz de Maturidade:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requirements Management

Requirements gathering A B C D E F

Requirements identification A B C D

Requirements organizing A B C

Release Planing

Requirements prioritization A B C D E

Release definition A B C D E

Release definition validation A B C

Scope change management A B C D

Build validation A B C

Launch preparation A B C D E F

Tabela 7.: Matriz de Maturidade - Empresa C

Competência implementada por Área de Foco:
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Figura 5.: Nı́vel de competência máximo implementado.

Nı́vel de maturidade por Função de Negócio:

Requirements Management

Requirements Management 6

Release Planing 6

Tabela 8.: Nı́vel de Maturidade - Empresa C

A função de negócio de Gestão de Requisitos apresenta um nı́vel de maturidade de 6.
Nesta, a área de foco de Levantamento de Requisitos atinge o nı́vel de competências F, de
realçar apenas que a empresa já se deparou com o facto de aproximadamente 20% dos re-
quisitos surgirem no decorrer do processo. Esta conclusão levou à implementação de um
processo sistemático de levantamento de requisitos ao longo dos seus projetos, fazendo por
consequência que a competência F esteja implementada. Na Identificação de requisitos, a
competência atingida é C, visto que a prática D não acontece de forma automática. Rela-
tivamente à Organização de Requisitos, a competência atingida é B através do suporte da
ferramenta JIRA, porém as actividades previstas em C não são praticadas devido ao traba-
lho da empresa passar muito pelo desenvolvimento à medida, assim como estar dependente
de requisitos que são submetidos no decorrer do projeto, levando a que este registo de de
dependências aconteça de forma passiva e informal.

Na função de negócio de Planeamento de Versões, o nı́vel de maturidade atingido é 6.
Nesta, a Priorização de Requisitos atinge a competência E sendo até empresas parceiras
atribuem prioridades e têm o seu próprio caderno de requisitos. Em relação à Definição de
Versões, está implementada a competência C, visto que todas as competências à exceção de
D são implementadas e D é realizado de forma ad-hoc. Na área de foco de Validação da
Definição da Versão, a competência atingida é A, apesar da competência C estar implemen-
tada, a competência B não se verifica. Na Gestão de Alterações do Domı́nio encontra-se a
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competência máxima B. Não é realizada um Análise de Impacto para determinar as con-
sequências de uma alteração do âmbito, assim como não existe nenhum plano em prática
para reagir a alterações do âmbito. No que toca a Validação da Release Build, a competência
implementada é B, uma vez que a competência C apenas é verificada para uma parte do
produto, e apenas por uma necessidade legal. Por fim, na área de foco de Preparação do
Lançamento de Versões é atingida a competência F e todas as competências estão imple-
mentadas.

4.4 empresa d

Caracterı́sticas da Empresa

• Idade: 33 anos;

• Área geográfica onde estão presentes: Região de Braga;

• Número de colaboradores: 25 elementos

• Estrutura Interna: Estrutura bem definida, elementos divididos por áres, sendo 14

elementos na área de Tecnologia e Inovação , 6 elementos na área de suporte e 5 na
área de desenvolvimento de projeto;

• Área geográfica onde atuam (Mercado): Portugal

• Volume de negócio: 1 000 000 e/ano;

• Número de clientes: Aproximadamente 2000;

• Certificações: SGSTI20000, RFC Implementado, IDI (ver);

• Empresas parceiras:

• Outras informações relevantes: Utilização da ferramenta IBM Rational para suporte à
gestão do produto de software;

Entrevista

Gestão de Requisitos

Levantamento de Requisitos

A Os requisitos são recolhidos e registados?
Sim.
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B Os requisitos são guardados numa base de dados central, capaz de ser acedida
por todos os stakeholders internos (por exemplo com um Excel/Word numa pasta
partilhada?
Sim.

C Stakeholders podem submeter requisitos diretamente na base de dados central (por
exemplo através de um sistema de helpdesk)?
Sim.

D Requisitos são recolhidos de todos os stakeholders internos, como suporte, serviços,
equipa de desenvolvimento, vendas e marketing?
Sim.

E Requisitos de clientes e potenciais clientes são recolhidos e registados, e os clientes
e potenciais clientes são informados do desenvolvimento no que diz respeito aos
seus requisitos?
Sim. Cumprem a norma SGSTI (Gestão de serviços de TI) que pressupõe o acompa-
nhamento de clientes e dos seus requisitos.

F Requisitos são sistematicamente recolhidos a Empresas Parceiras?
Sim. Sendo apenas levantados de parceiros tecnológicos, não existindo parcerias para
o desenvolvimento.

Identificação de Requisitos

A Requisitos do mercado são reescritos para requisitos do produto usando um tem-
plate pré definido se o requisito do mercado for aplicável ao produto?
Sim. Têm normals instituidas no processo de análise de requisits, com vista a norma-
lizar os mesmo.

B Existe uma validação de correção, completude e ambiguidade dos requisitos?
Sim. Pela gestão do projeto.

C Requisitos do mercado que descrevam funcionalidades similares são agrupados
ligando requisitos do mercado com requisitos do produto?
Sim. Sendo feita uma análise prévia com base no que já existe.

D Requisitos similares são automaticamente ligados usando técnicas avançadas como
engenharia linguı́stica?
Não.

Organização de Requisitos
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A Requisitos do produto são organizados baseados em aspetos partilhados (por exem-
plo: função, tipo, core asset)?
Sim.

B A história dos requisitos é registada, guardando informação de quem o submeteu,
que alterações foram efetuadas, qual a sua descrição original, e qual o estado atual
do requisito? O requisito permanece na base de dados depois de implementado
para que possa ser reutilizado num produto novo ou relacionado?
Sim.

C Dependências entre requisitos do mercado e do produto são determinadas e regis-
tadas? (Uma dependência existe quando um requisito requer uma cação especı́fica
de um outro requisito.)
Sim. Dependências e impacto que o conjunto de requisitos pode criar no producto de
software.

Planeamento de Versões

Priorização de Requisitos

A Todos os Stakeholders Internos relevantes(Project manager, suporte, marketing, etc)
atribuem prioridades?
Sim. Através principalmente do gestor de projeto.

B É utilizada uma técnica priorização estruturada (MOSCOW, Wiegers, etc)?
Sim. Primeiro construido um cronograma para justificar o investimento no produto

C Clientes e potenciais clientes atribuem prioridades?
Sim. Sempre, directamente e com suporte escrito.

D Custo e Receita de cada requisito (ou grupo de requisitos) é tido em conta?
Sim. É calculado automáticamente através do sistema que utilizam.

E Empresas Parceiras atribuem prioridades?
Não. Não existem empresas parceiras.

Definição de Versões

A Na definição da próxima versão, é tida em conta a Capacidade de Engenharia da
equipa?
Sim. Começam por fazer uma análise, sobre se têm condições para o fazer ou não.

B É usado um template para escrever a definição da versão? (contendo uma visão
geral do requisito a ser implementado, tempo e capacidade necessária)
Sim.
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C A Release Definition é comunicada aos Stakeholders Internos
Sim.

D Uma Optimal Release automaticamente calculada com base nas restrições dos requi-
sitos (tendo em conta: capacidade de engenharia, prioridades, custo, dependências)?
Não.

E Múltiplas versões são incluı́das no processo de seleção de requisitos?
Sim.

Validação da Definição de Versões

A A definição da versão é confirmada por Stakeholders Internos antes do desenvolvi-
mento?
Sim. Primeiro pelo gestor do projeto, depois por uma equipa externa que realiza um
conjunto de testes.

B Padrões de aceitação são determinados e verificados pela Boardde gestão do pro-
duto antes de enviada para desenvolvimento?
Sim.

C Está a ser escrito um Business Case (incluindo o ROI) antes do software ser desen-
volvido?
Não. Visto trabalharem muito numa perspetiva de continuar os produtos que têm no
mercado e apenas consideram fazer sentido na criação de novos produtos.

Gestão de Alterações do Âmbito

A Está em prática um processo de gestão de alterações do âmbito, sendo todos os
Stakeholders envolvidos são informados
Sim. Através do sistema utilizado.

B Datas-Chave e checkpoints são monitorizados no lançamento e entrega do produto?
Sim. São controlados pelo próprio sistema utilizado.

C É realizada uma análise de impacto para determinar as consequências da alteração
do âmbito?
Sim.

D Um processo para desenvolver planos alternativos está em prática (com Stakehol-
ders envolvidos) para reagir a alterações do âmbito?
Sim. Estão definidos processos e normas, existindo até uma preocupação por melho-
rar os processos ao longo do tempo.

Validação da Release Build
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A Stakeholders Internos fazem uma validação funcional da Build Release para verifi-
car se esta vai de encontro ao resultado esperado?
Sim. Também faz parte do processo.

B A Build é validada por uma Parte Externa/Stakeholders Externos para verificar a
qualidade?
Sim. Existe uma empresa externa que faz a validação dos produtos ”chave na mão”.
Noutras situações, é realizada por parte do cliente.

C É necessária certificação por uma Parte Externa Independente?
Sim. Na maioria dos projetos, por parte da Autoridade Tributária.

Preparação do Lançamento de Versões

A Informação da próxima versão são comunicadas aos Stakeholders Internos?
Sim.

B Um Formal “Go” é necessário, baseado nos padrões de qualidade e obtido a partir
da pessoa responsável ou comité antes do lançamento começar?
Sim. O processos SGSTI pressupõe aprovaçooes em diferentes timmings e a diferentes
nı́veis hierárquicos, desde o gestor de projeto ao responsável pelo cliente.

C Informação da próxima versão é comunicada aos Stakeholders Externos?
Sim.

D São organizadas Formações e a documentação é atualizada para as Partes Internas
e Externas?
Sim. Havendo uma necessidade de ser possı́vel dar suporte às próximas releases.

E É determinado quanto tempo vai demorar a nova versão a ser implementada nos cli-
entes individuais e que tipo de competências são necessárias para a implementação?
Sim.

F É criada uma Checklist de toda a “External Expression” do produto (tabela de factos,
demo’s, apresentações) que possam precisar de ser atualizados? Estes itens têm de
ser marcados e atualizados antes de estarem disponı́veis para as Partes Externas?
Sim. Sendo até envidada ao cliente para validação.

Resultados

Com base na informação que obtivemos, foi-nos possı́vel chegar ao seguinte preenchi-
mento da Matriz de Maturidade:
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requirements Management

Requirements gathering A B C D E F

Requirements identification A B C D

Requirements organizing A B C

Release Planing

Requirements prioritization A B C D E

Release definition A B C D E

Release definition validation A B C

Scope change management A B C D

Build validation A B C

Launch preparation A B C D E F

Tabela 9.: Matriz de Maturidade - Empresa D

Competência implementada por Área de Foco:

Figura 6.: Nı́vel de competência máximo implementado.

Nı́vel de maturidade por Função de Negócio:

Requirements Management

Requirements Management 9

Release Planing 7

Tabela 10.: Nı́vel de Maturidade - Empresa D

A função de negócio de Gestão de Requisitos apresenta um nı́vel de maturidade de 9.
Nesta, a área de foco de Levantamento de Requisitos atinge o nı́vel de competências F,
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respeitando as normas IDI e SGSTI que seguem, onde existe um pressuposto de levantar
requisitos a partir, também, dos stakeholders internos, assim como garantem um acompanha-
mento personalizado do cliente ao longo de todo o projeto. Na Identificação de requisitos, a
competência atingida é C. Estão instituı́das normas para a produção de uma documentação
normalizada e validação dos requisitos mas não existe nenhuma técnica avançada para a
criação de ligações entre os requisitos de forma automática. Relativamente à Organização
de Requisitos, a competência atingida é C, todas as competências estão implementadas.

Na função de negócio de Planeamento de Versões, o nı́vel de maturidade atingido é 7.
Nesta, a Priorização de Requisitos atinge a competência D, apenas não são envolvidas em-
presas parceiras neste processo. Em relação à Definição de Versões, está implementada a
competência C, apesar de também competência E estar implementada, D pressupõe que
uma Optimal Release seja calculada automaticamente, o que não acontece. Na área de foco
de Validação da Definição da Versão, a competência atingida é B, uma vez que a empresa
considera estar a trabalhar numa perspetiva de continuar os produtos existentes no mer-
cado, apenas consideram a competência C na eventualidade de surgirem novos produtos.
Na Gestão de Alterações do Domı́nio encontra-se a competência máxima D. Como exigência
das normas que seguem estão em prática processos para estas competências, estando até
em prática processos para melhorar os próprios processos. No que toca a Validação da
Release Build, a competência implementada é C. Por fim, na área de foco de Preparação do
Lançamento de Versões é atingida a competência F sendo que é apenas de salientar que
grande parte destas atividades, são também previstas pelas normas em vigor na empresa
(IDI- Investigação Desenvolvimento e Inovação e SGSTI- Sistema de Gestão de Tecnologias
de Informação ou ISO 20000).

4.5 empresa e

Caracterı́sticas da Empresa

• Idade: 9 anos;

• Área geográfica onde estão presentes: Região de Braga;

• Número de colaboradores: 16 pessoas, 10 desenvolvimento, 3 suporte e 3 comercial;

• Estrutura Interna: Estrutura definida pela metodologia SCRUM, alterado às necessi-
dades da empresa;

• Área geográfica onde atuam (Mercado): Portugal e PALOP’s;

• Volume de negócio: 500 000 e/ano;

• Número de clientes: Aproximadamente 200;
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• Certificações: Nenhuma;

• Empresas parceiras: Não;

• Outras informações relevantes: Utilização da ferramenta Microsoft Team Foundation
Server para suporte à gestão do produto de software;

Entrevista

Gestão de Requisitos

Levantamento de Requisitos

A Os requisitos são recolhidos e registados?
Sim.

B Os requisitos são guardados numa base de dados central, capaz de ser acedida
por todos os stakeholders internos (por exemplo com um Excel/Word numa pasta
partilhada?
Sim. Utilizando a ferramenta Sharepoint.

C Stakeholders podem submeter requisitos diretamente na base de dados central (por
exemplo através de um sistema de helpdesk)?
Sim. Caso tenha essa tarefa.

D Requisitos são recolhidos de todos os stakeholders internos, como suporte, serviços,
equipa de desenvolvimento, vendas e marketing?
Sim.

E Requisitos de clientes e potenciais clientes são recolhidos e registados, e os clientes
e potenciais clientes são informados do desenvolvimento no que diz respeito aos
seus requisitos?
Sim. Sendo depois enviada a especificação e respondendo/negociando o mesmo,
assim como datas e prioridade.

F Requisitos são sistematicamente recolhidos a Empresas Parceiras?
Não. Sendo que o conceito de parceiros existem, e fornecem espedificaç eos para os
produtos, porem não de forma sistemática.

Identificação de Requisitos

A Requisitos do mercado são reescritos para requisitos do produto usando um tem-
plate pré definido se o requisito do mercado for aplicável ao produto?
Sim.
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B Existe uma validação de correção, completude e ambiguidade dos requisitos?
Sim.

C Requisitos do mercado que descrevam funcionalidades similares são agrupados
ligando requisitos do mercado com requisitos do produto?
Sim. Geralmente os requisitos mais comuns entre os clientes, também são agrupados.

D Requisitos similares são automaticamente ligados usando técnicas avançadas como
engenharia linguı́stica?
Não.

Organização de Requisitos

A Requisitos do produto são organizados baseados em aspetos partilhados (por exem-
plo: função, tipo, core asset)?
Sim. Agrupados por áreas.

B A história dos requisitos é registada, guardando informação de quem o submeteu,
que alterações foram efetuadas, qual a sua descrição original, e qual o estado atual
do requisito? O requisito permanece na base de dados depois de implementado
para que possa ser reutilizado num produto novo ou relacionado?
Sim. Através do sistema de gestão do projeto.

C Dependências entre requisitos do mercado e do produto são determinadas e regis-
tadas? (Uma dependência existe quando um requisito requer uma cação especı́fica
de um outro requisito.)
Sim.

Planeamento de Versões

Priorização de Requisitos

A Todos os Stakeholders Internos relevantes(Project manager, suporte, marketing, etc)
atribuem prioridades?
Sim. As equipas comercial, desenvolvimento e de suporte.

B É utilizada uma técnica priorização estruturada (MOSCOW, Wiegers, etc)?
Sim. Existe uma ordenação.

C Clientes e potenciais clientes atribuem prioridades?
Não. Apesar dos seus interesses estarem em consideração, eles não intervêm.

D Custo e Receita de cada requisito (ou grupo de requisitos) é tido em conta?
Sim. Tendo ainda em conta o custo partilhado do requisito.
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E Empresas Parceiras atribuem prioridades?
Não.

Definição de Versões

A Na definição da próxima versão, é tida em conta a Capacidade de Engenharia da
equipa?
Sim.

B É usado um template para escrever a definição da versão? (contendo uma visão
geral do requisito a ser implementado, tempo e capacidade necessária)
Sim. Através do sistema interno que utilizam.

C A Release Definition é comunicada aos Stakeholders Internos
Sim.

D Uma Optimal Release automaticamente calculada com base nas restrições dos requi-
sitos (tendo em conta: capacidade de engenharia, prioridades, custo, dependências)?
Não.

E Múltiplas versões são incluı́das no processo de seleção de requisitos?
Sim.

Validação da Definição de Versões

A A definição da versão é confirmada por Stakeholders Internos antes do desenvolvi-
mento?
Sim.

B Padrões de aceitação são determinados e verificados pela Boardde gestão do pro-
duto antes de enviada para desenvolvimento?
Não.

C Está a ser escrito um Business Case (incluindo o ROI) antes do software ser desen-
volvido?
Não. Consideram que não faz sentido no tipo de desenvolvimento que fazem, com
uma metodologia SCRUM, achando que apenas se justifica num desenvolvimento
Waterfall

Gestão de Alterações do Âmbito

A Está em prática um processo de gestão de alterações do âmbito, sendo todos os
Stakeholders envolvidos são informados
Sim.
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B Datas-Chave e checkpoints são monitorizados no lançamento e entrega do produto?
Sim.

C É realizada uma análise de impacto para determinar as consequências da alteração
do âmbito?
Não. É avaliado de forma interna e ad-hoc, não sendo um processo formal ou estabe-
lecido.

D Um processo para desenvolver planos alternativos está em prática (com Stakehol-
ders envolvidos) para reagir a alterações do âmbito?
Não.

Validação da Release Build

A Stakeholders Internos fazem uma validação funcional da Build Release para verifi-
car se esta vai de encontro ao resultado esperado?
Não.

B A Build é validada por uma Parte Externa/Stakeholders Externos para verificar a
qualidade?
Não.

C É necessária certificação por uma Parte Externa Independente?
Não. A Build não necessita de ser validada, apenas o Software, desta forma, no que
toca a novas Builds, estas não são validadas por nenhuma parte externa.

Preparação do Lançamento de Versões

A Informação da próxima versão são comunicadas aos Stakeholders Internos?
Sim.

B Um Formal “Go” é necessário, baseado nos padrões de qualidade e obtido a partir
da pessoa responsável ou comité antes do lançamento começar?
Não.

C Informação da próxima versão é comunicada aos Stakeholders Externos?
Sim.

D São organizadas Formações e a documentação é atualizada para as Partes Internas
e Externas?
Sim.

E É determinado quanto tempo vai demorar a nova versão a ser implementada nos cli-
entes individuais e que tipo de competências são necessárias para a implementação?
Não. Consideram que não se aplica a necessidade de fazer essa avaliação.
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F É criada uma Checklist de toda a “External Expression” do produto (tabela de factos,
demo’s, apresentações) que possam precisar de ser atualizados? Estes itens têm de
ser marcados e atualizados antes de estarem disponı́veis para as Partes Externas?
Não. Esta actualização não acontece geralmente em tempo útil, sendo efetuada após.

Resultados

Com base na informação que obtivemos, foi-nos possı́vel chegar ao seguinte preenchi-
mento da Matriz de Maturidade:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requirements Management

Requirements gathering A B C D E F

Requirements identification A B C D

Requirements organizing A B C

Release Planing

Requirements prioritization A B C D E

Release definition A B C D E

Release definition validation A B C

Scope change management A B C D

Build validation A B C

Launch preparation A B C D E F

Tabela 11.: Matriz de Maturidade - Empresa E

Competência implementada por Área de Foco:

Figura 7.: Nı́vel de competência máximo implementado.
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Nı́vel de maturidade por Função de Negócio:

Requirements Management

Requirements Management 7

Release Planing 2

Tabela 12.: Nı́vel de Maturidade - Empresa E

A função de negócio de Gestão de Requisitos apresenta um nı́vel de maturidade de 7.
Nesta, a área de foco de Levantamento de Requisitos atinge o nı́vel de competências E
sendo que apenas a atividade correspondente a F não é realizada sistematicamente, apesar
de em alguns casos os requisitos serem levantados de Empresas Parceiras. Na Identificação
de requisitos, a competência atingida é C e mais uma vez a actividade D não é praticada
pelas empresas. Relativamente à Organização de Requisitos, a competência atingida é C
sendo os requisitos agrupados por áreas e determinadas as suas dependências através das
ferramentas utilizadas pela empresa. Na função de negócio de Planeamento de Versões, o
nı́vel de maturidade atingido é 2.

Nesta, a Priorização de Requisitos atinge a competência B, sendo que no que toca à in-
clusão de clientes na priorização, eles não estão envolvidos de forma direta e apenas são
tidas em conta as suas prioridades. Além destas competências, também D é implemen-
tada. Em relação à Definição de Versões, está implementada a competência C, apenas não
está implementada a prática do cálculo automático de uma Optimal Release. Na área de
foco de Validação da Definição da Versão, a competência atingida é A, não sendo definidos
padrões de aceitação ou escrito um Business Case. Na Gestão de Alterações do Domı́nio
encontra-se a competência máxima B. No entanto, apesar da Análise de impacto ser reali-
zada, esta é realizada de forma ad-hoc, sem existir por exemplo qualquer documentação
levando a que não seja considerada com implementada. No que toca a Validação da Release
Build, nenhuma competência é implementada. Por fim, na área de foco de Preparação do
Lançamento de Versões, apesar de estarem em prática as competências A, C e D, é atingida
a competência A, uma vez que não havendo implementada a necessidade de um formal
”Go”para o lançamento a competência B não se encontra implementada.

4.6 empresa f

Caracterı́sticas da Empresa

• Idade: 12 anos;

• Área geográfica onde estão presentes: Região de Braga;

• Número de colaboradores: 10 elementos;



4.6. Empresa F 55

• Estrutura Interna: Estrutura interna bem definida, com 2 projetos principais, contando
com 2 equipas de desenvolvimento e 1 equipa de suporte;

• Área geográfica onde atuam (Mercado): Europa, Africa, América do Sul e Caraı́bas;

• Volume de negócio: Entre 300 000 a 500 000 e/ano;

• Número de clientes: Entre 5 a 10 clientes diretos;

• Certificações: Não;

• Empresas parceiras:

• Outras informações relevantes: Utilização da ferramenta Microsoft Team Foundation
Server para suporte à gestão do produto de software;

Entrevista

Gestão de Requisitos

Levantamento de Requisitos

A Os requisitos são recolhidos e registados?
Sim.

B Os requisitos são guardados numa base de dados central, capaz de ser acedida
por todos os stakeholders internos (por exemplo com um Excel/Word numa pasta
partilhada?
Sim. O processo depende dos clientes, mas em ambos os principais projetos acontece.

C Stakeholders podem submeter requisitos diretamente na base de dados central (por
exemplo através de um sistema de helpdesk)?
Sim. Incentivam por exemplo que o suporte e outras partes submetam requisitos.

D Requisitos são recolhidos de todos os stakeholders internos, como suporte, serviços,
equipa de desenvolvimento, vendas e marketing?
Sim.

E Requisitos de clientes e potenciais clientes são recolhidos e registados, e os clientes
e potenciais clientes são informados do desenvolvimento no que diz respeito aos
seus requisitos?
Sim. É informado se o requisito entra ou não em backlog, assim como quando está
implementado.
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F Requisitos são sistematicamente recolhidos a Empresas Parceiras?
Não. Existe uma preocupação, mas não está nenhum processo implementado.

Identificação de Requisitos

A Requisitos do mercado são reescritos para requisitos do produto usando um tem-
plate pré definido se o requisito do mercado for aplicável ao produto?
Sim. São definidos como user-stories depois dos requisitos estarem aprovados, de-
pendendo dos projetos. Porém, visto que defendem do cliente, nao esta em prática
apenas um padrão.

B Existe uma validação de correção, completude e ambiguidade dos requisitos?
Sim. No desenvolvimento à medida, existe uma validação por parte de outra pessoa.

C Requisitos do mercado que descrevam funcionalidades similares são agrupados
ligando requisitos do mercado com requisitos do produto?
Sim.

D Requisitos similares são automaticamente ligados usando técnicas avançadas como
engenharia linguı́stica?
Não.

Organização de Requisitos

A Requisitos do produto são organizados baseados em aspetos partilhados (por exem-
plo: função, tipo, core asset)?
Sim.

B A história dos requisitos é registada, guardando informação de quem o submeteu,
que alterações foram efetuadas, qual a sua descrição original, e qual o estado atual
do requisito? O requisito permanece na base de dados depois de implementado
para que possa ser reutilizado num produto novo ou relacionado?
Sim. Através da plataforma Redmine.

C Dependências entre requisitos do mercado e do produto são determinadas e regis-
tadas? (Uma dependência existe quando um requisito requer uma cação especı́fica
de um outro requisito.)
Não. Considerando que no desenvolvimento de novas features não surge essa necessi-
dade, visto o produto já ter muitos anos.

Planeamento de Versões

Priorização de Requisitos
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A Todos os Stakeholders Internos relevantes(Project manager, suporte, marketing, etc)
atribuem prioridades?
Sim.

B É utilizada uma técnica priorização estruturada (MOSCOW, Wiegers, etc)?
Não. Não existe nenhuma técnica, porém há em especı́fico uma preocupação por
satisfazer as suas necessidades e necessidades dos clientes, o calendário, trabalho por
fazer e o que está feito, equacionando as prioridades da empresa e da equipa que
desenvolve o projeto, como as prioridades dos seus clientes e restantes stakeholders.
Consideram também que sendo a opinião dos clientes muitas vezes apenas o seu
ponto de vista e considerando urgente e mais importante as suas necessidades, e
tendo em conta que o produto afeta diversos clientes, surge a necessidade de mediar
o processo de priorização de forma imparcial.

C Clientes e potenciais clientes atribuem prioridades?
Sim. Esta prioridade é tida em conta.

D Custo e Receita de cada requisito (ou grupo de requisitos) é tido em conta?
Sim. Principalmente a gestão do custo do requisito.

E Empresas Parceiras atribuem prioridades?
Não. Apenas são atribuida por clientes.

Definição de Versões

A Na definição da próxima versão, é tida em conta a Capacidade de Engenharia da
equipa?
Sim.

B É usado um template para escrever a definição da versão? (contendo uma visão
geral do requisito a ser implementado, tempo e capacidade necessária)
Sim.

C A Release Definition é comunicada aos Stakeholders Internos
Sim. Tanto internos como externos.

D Uma Optimal Release automaticamente calculada com base nas restrições dos requi-
sitos (tendo em conta: capacidade de engenharia, prioridades, custo, dependências)?
Não.

E Múltiplas versões são incluı́das no processo de seleção de requisitos?
Não. À partida apenas é considerada a próxima versão.

Validação da Definição de Versões
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A A definição da versão é confirmada por Stakeholders Internos antes do desenvolvi-
mento?
Sim.

B Padrões de aceitação são determinados e verificados pela Boardde gestão do pro-
duto antes de enviada para desenvolvimento?
Não. Visto que no caso deste produto, há bastante liberdade na preparação da versão.

C Está a ser escrito um Business Case (incluindo o ROI) antes do software ser desen-
volvido?
Não.

Gestão de Alterações do Âmbito

A Está em prática um processo de gestão de alterações do âmbito, sendo todos os
Stakeholders envolvidos são informados
Não. Sendo as sprints relativamente curtas, não consideram surgir essas necessidades.

B Datas-Chave e checkpoints são monitorizados no lançamento e entrega do produto?
Sim. No que toca a datas, existe uma preocupação em definir datas.

C É realizada uma análise de impacto para determinar as consequências da alteração
do âmbito?
Não. Pois não consideram a possibilidade de alterações, havendo sempre espaço para
negociar com o cliente as alterações que possam ser neccessárias.

D Um processo para desenvolver planos alternativos está em prática (com Stakehol-
ders envolvidos) para reagir a alterações do âmbito?
Não.

Validação da Release Build

A Stakeholders Internos fazem uma validação funcional da Build Release para verifi-
car se esta vai de encontro ao resultado esperado?
Sim.

B A Build é validada por uma Parte Externa/Stakeholders Externos para verificar a
qualidade?
Não.

C É necessária certificação por uma Parte Externa Independente?
Não. Apenas em algumas situações em concreto, por imposição do projeto, acontecem
certificações por partes externas.

Preparação do Lançamento de Versões
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A Informação da próxima versão são comunicadas aos Stakeholders Internos?
Sim.

B Um Formal “Go” é necessário, baseado nos padrões de qualidade e obtido a partir
da pessoa responsável ou comité antes do lançamento começar?
Não.

C Informação da próxima versão é comunicada aos Stakeholders Externos?
Sim.

D São organizadas Formações e a documentação é atualizada para as Partes Internas
e Externas?
Sim. Quando existe uma alteração que impacte o suporte e houver essa necessidade.

E É determinado quanto tempo vai demorar a nova versão a ser implementada nos cli-
entes individuais e que tipo de competências são necessárias para a implementação?
Sim. Sendo quase instantâneo na maioria das situações.

F É criada uma Checklist de toda a “External Expression” do produto (tabela de factos,
demo’s, apresentações) que possam precisar de ser atualizados? Estes itens têm de
ser marcados e atualizados antes de estarem disponı́veis para as Partes Externas?
Não. Porém existe uma wiki com a documentação correspondente a cada versão
(release notes).

Resultados

Com base na informação que obtivemos, foi-nos possı́vel chegar ao seguinte preenchi-
mento da Matriz de Maturidade:
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requirements Management

Requirements gathering A B C D E F

Requirements identification A B C D

Requirements organizing A B C

Release Planing

Requirements prioritization A B C D E

Release definition A B C D E

Release definition validation A B C

Scope change management A B C D

Build validation A B C

Launch preparation A B C D E F

Tabela 13.: Matriz de Maturidade - Empresa F

Competência implementada por Área de Foco:

Figura 8.: Nı́vel de competência máximo implementado.

Nı́vel de maturidade por Função de Negócio:

Requirements Management

Requirements Management 6

Release Planing 2

Tabela 14.: Nı́vel de Maturidade - Empresa F

A função de negócio de Gestão de Requisitos apresenta um nı́vel de maturidade de 6.
Nesta, a área de foco de Levantamento de Requisitos atinge o nı́vel de competências E,
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a empresa preocupa-se com a implementação da competência F, porém não está imple-
mentado nenhum processo para a mesma. Na Identificação de requisitos, a competência
atingida é C. Relativamente à Organização de Requisitos, a competência atingida é B, não
sendo implementada a competência C onde a empresa considera que não surge essa neces-
sidade. Na função de negócio de Planeamento de Versões, o nı́vel de maturidade atingido
é 2.

Nesta, a Priorização de Requisitos atinge a competência A, uma vez que a competência B
não está implementada, apesar de C e D estarem implementadas, não é possı́vel atingir os
seus nı́veis de maturidade. Em relação à Definição de Versões, está implementada a com-
petência C, não sendo calculada uma Optimal Release, nem feito o planeamento de múltiplas
versões. Na área de foco de Validação da Definição da Versão, a competência atingida é
A. A empresa considera que no seu produto existe bastante liberdade e não têm a neces-
sidade de implementar a competência B. Na Gestão de Alterações do Domı́nio nenhuma
competência é atingida. Nesta área de foco, apesar da competência B estar implementada,
a competência A não o é, considerando que os sprints são curso, a empresa não considera
uma necessidade existir um processo de gestão de alterações do âmbito que informe todos
os stakeholders internos. No que toca a Validação da Release Build, a competência implemen-
tada é A, enquanto B não acontece e C apenas em determinados casos, por requisito do
projeto, não sendo uma prática estabelecida. Por fim, na área de foco de Preparação do
Lançamento de Versões é atingida a competência A. Apesar de C, D e E estarem implemen-
tadas e existir ainda uma preocupação com as práticas a que F diz respeito, a competência
B não é implementada.

4.7 empresa g

Caracterı́sticas da Empresa

• Idade: 29 anos;

• Área geográfica onde estão presentes: Região de Braga, Lisboa e participações em
duas outras empresas;

• Número de colaboradores: Aproximadamente 120 pessoas no total, 30 pessoas no
desenvolvimento e suporte;

• Estrutura Interna: Bem definida no caso dos projetos com tamanho superior, contanto
com um equipa de projeto em média com 5 pessoas, e papeis de gestão de produto
bem definidos;

• Área geográfica onde atuam (Mercado): Portugal, Angola e Moçambique;

• Volume de negócio: 6 000 000 e/ano;
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• Número de clientes: Aproximadamente 4000;

• Certificações: ISO 9001/2015, NP4457;

• Empresas parceiras: Sim, muitas vezes a partir de integrações;

• Outras informações relevantes: Utilização da ferramenta Microsoft Team Foundation
Server para suporte à gestão do produto de software;

Entrevista

Gestão de Requisitos

Levantamento de Requisitos

A Os requisitos são recolhidos e registados?
Sim. Existe uma equipa com esse objetivo em especı́fico.

B Os requisitos são guardados numa base de dados central, capaz de ser acedida
por todos os stakeholders internos (por exemplo com um Excel/Word numa pasta
partilhada?
Sim.

C Stakeholders podem submeter requisitos diretamente na base de dados central (por
exemplo através de um sistema de helpdesk)?
Sim. Os clientes, assim como outros stakeholders, apenas conseguem submeter requi-
sitos via a área de negócio em que estão inseridos. Posteriormente a área de negócio
é responsável por traçar o roadmap assim como um forecast do produto no que toca a
área onde está inserido.

D Requisitos são recolhidos de todos os stakeholders internos, como suporte, serviços,
equipa de desenvolvimento, vendas e marketing?
Não.

E Requisitos de clientes e potenciais clientes são recolhidos e registados, e os clientes
e potenciais clientes são informados do desenvolvimento no que diz respeito aos
seus requisitos?
Sim.

F Requisitos são sistematicamente recolhidos a Empresas Parceiras?
Não.

Identificação de Requisitos
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A Requisitos do mercado são reescritos para requisitos do produto usando um tem-
plate pré definido se o requisito do mercado for aplicável ao produto?
Sim.

B Existe uma validação de correção, completude e ambiguidade dos requisitos?
Sim. Existe um processo para realizar ests actividades.

C Requisitos do mercado que descrevam funcionalidades similares são agrupados
ligando requisitos do mercado com requisitos do produto?
Não. Acontece de forma normal, porém não acontece de forma explicita ou formal.

D Requisitos similares são automaticamente ligados usando técnicas avançadas como
engenharia linguı́stica?
Não.

Organização de Requisitos

A Requisitos do produto são organizados baseados em aspetos partilhados (por exem-
plo: função, tipo, core asset)?
Sim.

B A história dos requisitos é registada, guardando informação de quem o submeteu,
que alterações foram efetuadas, qual a sua descrição original, e qual o estado atual
do requisito? O requisito permanece na base de dados depois de implementado
para que possa ser reutilizado num produto novo ou relacionado?
Não.

C Dependências entre requisitos do mercado e do produto são determinadas e regis-
tadas? (Uma dependência existe quando um requisito requer uma cação especı́fica
de um outro requisito.)
Não.

Planeamento de Versões

Priorização de Requisitos

A Todos os Stakeholders Internos relevantes(Project manager, suporte, marketing, etc)
atribuem prioridades?
Sim. Através das áreas de negócio.

B É utilizada uma técnica priorização estruturada (MOSCOW, Wiegers, etc)?
Sim. Dividindo os requisitos em três diferentes nı́veis de prioridade.
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C Clientes e potenciais clientes atribuem prioridades?
Não. Não são consultados directamente, sempre através dos representantes das áreas
de negócio, visto o grande número de clientes. Diretamente, apenas alguns clientes
com especial importância participam neste processo.

D Custo e Receita de cada requisito (ou grupo de requisitos) é tido em conta?
Sim.

E Empresas Parceiras atribuem prioridades?
Não.

Definição de Versões

A Na definição da próxima versão, é tida em conta a Capacidade de Engenharia da
equipa?
Sim.

B É usado um template para escrever a definição da versão? (contendo uma visão
geral do requisito a ser implementado, tempo e capacidade necessária)
Sim. Suportado por várias ferramentas, a este nı́vel a ferramenta TFS com o template
SCRUM.

C A Release Definition é comunicada aos Stakeholders Internos
Sim.

D Uma Optimal Release automaticamente calculada com base nas restrições dos requi-
sitos (tendo em conta: capacidade de engenharia, prioridades, custo, dependências)?
Não.

E Múltiplas versões são incluı́das no processo de seleção de requisitos?
Sim. Normalmente existe um planeamento de entregas incrementais, sendo conside-
radas 3 entregas que correspondem aproximadamente aos 4 meses seguintes.

Validação da Definição de Versões

A A definição da versão é confirmada por Stakeholders Internos antes do desenvolvi-
mento?
Sim.

B Padrões de aceitação são determinados e verificados pela Boardde gestão do pro-
duto antes de enviada para desenvolvimento?
Sim. Baseados nos requisitos levantados.



4.7. Empresa G 65

C Está a ser escrito um Business Case (incluindo o ROI) antes do software ser desen-
volvido?
Sim. Existe um plano de negócio incluindo um ROI.

Gestão de Alterações do Âmbito

A Está em prática um processo de gestão de alterações do âmbito, sendo todos os
Stakeholders envolvidos são informados
Sim.

B Datas-Chave e checkpoints são monitorizados no lançamento e entrega do produto?
Sim.

C É realizada uma análise de impacto para determinar as consequências da alteração
do âmbito?
Não.

D Um processo para desenvolver planos alternativos está em prática (com Stakehol-
ders envolvidos) para reagir a alterações do âmbito?
Não. Este é feito de forma ad-hoc.

Validação da Release Build

A Stakeholders Internos fazem uma validação funcional da Build Release para verifi-
car se esta vai de encontro ao resultado esperado?
Sim. Realizada pela área de negócio.

B A Build é validada por uma Parte Externa/Stakeholders Externos para verificar a
qualidade?
Não.

C É necessária certificação por uma Parte Externa Independente?
Não.

Preparação do Lançamento de Versões

A Informação da próxima versão são comunicadas aos Stakeholders Internos?
Sim.

B Um Formal “Go” é necessário, baseado nos padrões de qualidade e obtido a partir
da pessoa responsável ou comité antes do lançamento começar?
Sim. Por parte da gestão do produto.

C Informação da próxima versão é comunicada aos Stakeholders Externos?
Sim. Salvo alguma exceções que pela pequena dimensão da versão, não leva a essa
necessidade.
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D São organizadas Formações e a documentação é atualizada para as Partes Internas
e Externas?
Sim. É enviada documentação, principalmente quando a versão é de maior im-
portância.

E É determinado quanto tempo vai demorar a nova versão a ser implementada nos cli-
entes individuais e que tipo de competências são necessárias para a implementação?
Sim. Dependendo do projeto e só acontecendo depois de considerar o impacto e a
necessidade de formação.

F É criada uma Checklist de toda a “External Expression” do produto (tabela de factos,
demo’s, apresentações) que possam precisar de ser atualizados? Estes itens têm de
ser marcados e atualizados antes de estarem disponı́veis para as Partes Externas?
Não. Existe um template, porém apenas é itulizado em algumas situações.

Resultados

Com base na informação que obtivemos, foi-nos possı́vel chegar ao seguinte preenchi-
mento da Matriz de Maturidade:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requirements Management

Requirements gathering A B C D E F

Requirements identification A B C D

Requirements organizing A B C

Release Planing

Requirements prioritization A B C D E

Release definition A B C D E

Release definition validation A B C

Scope change management A B C D

Build validation A B C

Launch preparation A B C D E F

Tabela 15.: Matriz de Maturidade - Empresa G

Competência implementada por Área de Foco:
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Figura 9.: Nı́vel de competência máximo implementado.

Nı́vel de maturidade por Função de Negócio:

Requirements Management

Requirements Management 4

Release Planing 4

Tabela 16.: Nı́vel de Maturidade - Empresa G

A função de negócio de Gestão de Requisitos apresenta um nı́vel de maturidade de 4.
Nesta, a área de foco de Levantamento de Requisitos atinge o nı́vel de competências C, a
competência D não está implementada apesar da implementação de E. Na Identificação de
requisitos, a competência atingida é B, sendo que a competência C não acontece de forma
formal ou explicita. Relativamente à Organização de Requisitos, apenas a competência A é
atingida.

Na função de negócio de Planeamento de Versões, o nı́vel de maturidade atingido é
4. Nesta, a Priorização de Requisitos atinge a competência B, sendo que as as estruturas
representantes dos clientes são incluı́das no processo de requisitos e a priorização é feita
atribuindo diferentes nı́veis de prioridade, no entanto os clientes não sã consultados de
forma direta, é apenas tida em conta, salvo raras exceções. Em relação à Definição de
Versões, está implementada a competência C, uma vez que apesar da competência E estar
a ser implementada, por norma existe um plano de entregas incremental onde são conside-
radas 3 entregas, a competência D não está implementada. Na área de foco de Validação
da Definição da Versão, a competência atingida é C, existindo um ROI. Na Gestão de
Alterações do Domı́nio encontra-se a competência máxima B, não estando implementadas
outras competências. No que toca a Validação da Release Build, a competência implemen-
tada é A, sendo que esta validação é realizada por um comité responsável por representar
os clientes, porém esse comité é interno, e não há o envolvimento de stakeholders externos.
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Por fim, na área de foco de Preparação do Lançamento de Versões é atingida a competência
E. Nesta área de foco apenas não está em prática a competência F, existindo um template
para a atualização da expressão externa, mas não estando em prática um processo que
obriga à sua utilização.

4.8 empresa h

Caracterı́sticas da Empresa

• Idade: 1 ano;

• Área geográfica onde estão presentes: Região de Braga;

• Número de colaboradores: 2 (5 no ano anterior);

• Estrutura Interna: Não definida;

• Área geográfica onde atuam (Mercado): Portugal;

• Volume de negócio:

• Número de clientes: 1 cliente;

• Certificações:

• Empresas parceiras:

• Outras informações relevantes: start-up, sendo que o produto apenas tem 5 meses;

Entrevista

Gestão de Requisitos

Levantamento de Requisitos

A Os requisitos são recolhidos e registados?
Sim.

B Os requisitos são guardados numa base de dados central, capaz de ser acedida
por todos os stakeholders internos (por exemplo com um Excel/Word numa pasta
partilhada?
Sim. Num ficheiro partilhado, SharePoint.

C Stakeholders podem submeter requisitos diretamente na base de dados central (por
exemplo através de um sistema de helpdesk)?
Sim.
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D Requisitos são recolhidos de todos os stakeholders internos, como suporte, serviços,
equipa de desenvolvimento, vendas e marketing?
Sim. Apesar da pequena dimensão da organização, toda a equipa participa.

E Requisitos de clientes e potenciais clientes são recolhidos e registados, e os clientes
e potenciais clientes são informados do desenvolvimento no que diz respeito aos
seus requisitos?
Sim. São informados através de email ou dos tickets que eles próprios podem subme-
ter.

F Requisitos são sistematicamente recolhidos a Empresas Parceiras?
Sim. Os requisitos estão a ser constantemente levantados de parceiros e agentes no
negócio. Este levantamento não acontece em todas as situações de forma ativa.

Identificação de Requisitos

A Requisitos do mercado são reescritos para requisitos do produto usando um tem-
plate pré definido se o requisito do mercado for aplicável ao produto?
Sim.

B Existe uma validação de correção, completude e ambiguidade dos requisitos?
Sim. Existe uma preocupação em ver se o requisito escrito está implementado de
alguma forma, ou se vai de encontro ao que foi pedido por alguma das partes interes-
sadas.

C Requisitos do mercado que descrevam funcionalidades similares são agrupados
ligando requisitos do mercado com requisitos do produto?
Sim. São constituı́dos tópicos.

D Requisitos similares são automaticamente ligados usando técnicas avançadas como
engenharia linguı́stica?
Não. Foi utilizada anteriormente a ferramenta TargetProcess.

Organização de Requisitos

A Requisitos do produto são organizados baseados em aspetos partilhados (por exem-
plo: função, tipo, core asset)?
Sim. Se for levantado a partir do sistema de tickets fica registado automaticamente.

B A história dos requisitos é registada, guardando informação de quem o submeteu,
que alterações foram efetuadas, qual a sua descrição original, e qual o estado atual
do requisito? O requisito permanece na base de dados depois de implementado
para que possa ser reutilizado num produto novo ou relacionado?
Não. Porém está planeada a futura formalização deste processo. Até à data, assim
que é implementado o requisito sai do documento onde foi escrito.



4.8. Empresa H 70

C Dependências entre requisitos do mercado e do produto são determinadas e regis-
tadas? (Uma dependência existe quando um requisito requer uma cação especı́fica
de um outro requisito.)
Sim. No documento Word.

Planeamento de Versões

Priorização de Requisitos

A Todos os Stakeholders Internos relevantes(Project manager, suporte, marketing, etc)
atribuem prioridades?
Sim.

B É utilizada uma técnica priorização estruturada (MOSCOW, Wiegers, etc)?
Não. A priorização é feita ad-hoc, com vista a satisfazer as necessidades dos clientes
atuais.

C Clientes e potenciais clientes atribuem prioridades?
Não. Não estão directamente envolvidos no processo, porém é tida em conta as suas
necessidades.

D Custo e Receita de cada requisito (ou grupo de requisitos) é tido em conta?
Não.

E Empresas Parceiras atribuem prioridades?
Sim.

Definição de Versões

A Na definição da próxima versão, é tida em conta a Capacidade de Engenharia da
equipa?
Sim.

B É usado um template para escrever a definição da versão? (contendo uma visão
geral do requisito a ser implementado, tempo e capacidade necessária)
Não. A pequena dimensão da equipa não permite que essa burocracia seja implemen-
tada. Está planeada a utilização do TargetProcess para quando a equipa aumentar,
neste momento com a utilização do Word isso não acontece.

C A Release Definition é comunicada aos Stakeholders Internos
Sim. A informação que existe relativamente às próximas versões, apesar de não estar
correctamente formatada, é disponibilizada aos stakeholders internos.
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D Uma Optimal Release automaticamente calculada com base nas restrições dos requi-
sitos (tendo em conta: capacidade de engenharia, prioridades, custo, dependências)?
Não.

E Múltiplas versões são incluı́das no processo de seleção de requisitos?
Não. Não existe este planeamento.

Validação da Definição de Versões

A A definição da versão é confirmada por Stakeholders Internos antes do desenvolvi-
mento?
Sim.

B Padrões de aceitação são determinados e verificados pela Boardde gestão do pro-
duto antes de enviada para desenvolvimento?
Sim.

C Está a ser escrito um Business Case (incluindo o ROI) antes do software ser desen-
volvido?
Não. Nesta fase do producto, não estão a ser contabilizados os custos e horas.

Gestão de Alterações do Âmbito

A Está em prática um processo de gestão de alterações do âmbito, sendo todos os
Stakeholders envolvidos são informados
Sim.

B Datas-Chave e checkpoints são monitorizados no lançamento e entrega do produto?
Sim. Existem datas planeadas e monitorizadas para terminar certas funcionalidades
do produto

C É realizada uma análise de impacto para determinar as consequências da alteração
do âmbito?
Não. Apesar de eventuais alterações e os seus impactos serem calculados, nada fica
documentado.

D Um processo para desenvolver planos alternativos está em prática (com Stakehol-
ders envolvidos) para reagir a alterações do âmbito?
Não.

Validação da Release Build

A Stakeholders Internos fazem uma validação funcional da Build Release para verifi-
car se esta vai de encontro ao resultado esperado?
Sim.
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B A Build é validada por uma Parte Externa/Stakeholders Externos para verificar a
qualidade?
Não. Apenas depois de entrar em produção.

C É necessária certificação por uma Parte Externa Independente?
Sim. Por exemplo no que toca ao sistema de faturação e principalmente se ocorrerem
alterações estruturais.

Preparação do Lançamento de Versões

A Informação da próxima versão são comunicadas aos Stakeholders Internos?
Sim.

B Um Formal “Go” é necessário, baseado nos padrões de qualidade e obtido a partir
da pessoa responsável ou comité antes do lançamento começar?
Sim. Visto a dimensão da empresa, esta confirmação é quase obrigatória.

C Informação da próxima versão é comunicada aos Stakeholders Externos?
Sim. Estas informações são disponibilizadas a todos os stakeholders.

D São organizadas Formações e a documentação é atualizada para as Partes Internas
e Externas?
Sim. A formação passa principalmente por vı́deos e tutoriais.

E É determinado quanto tempo vai demorar a nova versão a ser implementada nos cli-
entes individuais e que tipo de competências são necessárias para a implementação?
Não.

F É criada uma Checklist de toda a “External Expression” do produto (tabela de factos,
demo’s, apresentações) que possam precisar de ser atualizados? Estes itens têm de
ser marcados e atualizados antes de estarem disponı́veis para as Partes Externas?
Não. Toda a documentação é feita à medida e assim que necessário. A documentação
tem sido feita conforme existe tempo, não existindo capacidade para a realização
dessa tarefa.

Resultados

Com base na informação que obtivemos, foi-nos possı́vel chegar ao seguinte preenchi-
mento da Matriz de Maturidade:
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requirements Management

Requirements gathering A B C D E F

Requirements identification A B C D

Requirements organizing A B C

Release Planing

Requirements prioritization A B C D E

Release definition A B C D E

Release definition validation A B C

Scope change management A B C D

Build validation A B C

Launch preparation A B C D E F

Tabela 17.: Matriz de Maturidade - Empresa H

Competência implementada por Área de Foco:

Figura 10.: Nı́vel de competência máximo implementado.

Nı́vel de maturidade por Função de Negócio:

Requirements Management

Requirements Management 4

Release Planing 2

Tabela 18.: Nı́vel de Maturidade - Empresa H

A função de negócio de Gestão de Requisitos apresenta um nı́vel de maturidade de 4.
Nesta, a área de foco de Levantamento de Requisitos atinge o nı́vel de competências F, to-
das as competências são implementadas, sendo que a ferramenta utilizada é o Sharepoint
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e visto o produto estar numa fase inicia, existe um grande envolvimento de clientes e par-
ceiros, e os requisitos estão as ser levantados com grande frequência. Na Identificação
de requisitos, a competência atingida é C, sendo que apenas não é implementada a com-
petência D (requisitos similares ligados de forma automática). Relativamente à Organização
de Requisitos, a competência atingida é A, uma vez que apesar da competência C estar a
ser implementada, a competência B não, porém há essa preocupação e está planeada a sua
implementação.

Na função de negócio de Planeamento de Versões, o nı́vel de maturidade atingido é 2.
Nesta, a Priorização de Requisitos atinge a competência A. Além da competência A, apenas
a competência E está implementada, visto o grande envolvimento dos parceiros. Em relação
à Definição de Versões, é atingida a competência A, visto que a competência B, embora em
tempos praticada, tem deixado de se implementar devido à redução da equipa do produto.
Além de A, também C está em prática. Na área de foco de Validação da Definição da
Versão, a competência atingida é B, uma vez que apenas C não está implementada visto
não estarem a ser contabilizados os custos e horas investidos no produto. Na Gestão de
Alterações do Domı́nio encontra-se a competência máxima B. Nesta área de foco A e B
estão implementadas, mas C, que assume a realização de uma análise de impacto aquando
alterações no âmbito do produto, não está implementada. No que toca a Validação da
Release Build, a competência atingida é A, pois apesar de se verificar a competência C, a
build só é validada por stakeholders externos após entrar em produção. Por fim, na área
de foco de Preparação do Lançamento de Versões é atingida a competência D, não sendo
determinado o tempo de implementação de uma nova versão nos clientes individuais.

4.9 empresa i

Caracterı́sticas da Empresa

• Idade: 23 anos;

• Área geográfica onde estão presentes: Região de Braga;

• Número de colaboradores: Aproximadamente 320;

• Estrutura Interna: Estrutura interna complexa e bem definida ao longo dos departa-
mentos, produtos e equipas de desenvolvimento;

• Área geográfica onde atuam (Mercado): 5 Mercados diferentes, alcançando um total
de 20 paı́ses;

• Volume de negócio: Aproximadamente 19 600 000 e/ano;
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• Número de clientes: Aproximadamente 40 000 (aproximadamente 23 000 com con-
tractos de fidelização);

• Certificações: CMMI-nı́vel 2, ISO191001;

• Empresas parceiras: Sim;

• Outras informações relevantes: Utilização da ferramenta Microsoft Team Foundation
Server para suporte à gestão do produto de software;

Entrevista

Gestão de Requisitos

Levantamento de Requisitos

A Os requisitos são recolhidos e registados?
Sim. Através da utilização da ferramenta Team Foundation Server (TFS).

B Os requisitos são guardados numa base de dados central, capaz de ser acedida
por todos os stakeholders internos (por exemplo com um Excel/Word numa pasta
partilhada?
Sim.

C Stakeholders podem submeter requisitos diretamente na base de dados central (por
exemplo através de um sistema de helpdesk)?
Sim. Existe uma ferramenta para o constante levantamento de novos requisitos. Pos-
teriormente estes requisitos e sugestões (no caso de pequenos clientes) são avaliados.

D Requisitos são recolhidos de todos os stakeholders internos, como suporte, serviços,
equipa de desenvolvimento, vendas e marketing?
Sim. Toda a estrutura participa no processo.

E Requisitos de clientes e potenciais clientes são recolhidos e registados, e os clientes
e potenciais clientes são informados do desenvolvimento no que diz respeito aos
seus requisitos?
Sim. Através da mesma plataforma de submissão de requisitos e sugestões estes
podem acompanhar a informação do estado do requisito.

F Requisitos são sistematicamente recolhidos a Empresas Parceiras?
Sim. Apesar de não existir um processo especı́fico com uma determinada regulari-
dade, existe uma equipa atenta à comunicação com os clientes, suporte para a sub-
missão de requisitos, e os departamentos estão atentos para novas necessidades e
requisitos.
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Identificação de Requisitos

A Requisitos do mercado são reescritos para requisitos do produto usando um tem-
plate pré definido se o requisito do mercado for aplicável ao produto?
Sim. São criadas user-stories.

B Existe uma validação de correção, completude e ambiguidade dos requisitos?
Sim.

C Requisitos do mercado que descrevam funcionalidades similares são agrupados
ligando requisitos do mercado com requisitos do produto?
Sim.

D Requisitos similares são automaticamente ligados usando técnicas avançadas como
engenharia linguı́stica?
Não.

Organização de Requisitos

A Requisitos do produto são organizados baseados em aspetos partilhados (por exem-
plo: função, tipo, core asset)?
Sim.

B A história dos requisitos é registada, guardando informação de quem o submeteu,
que alterações foram efetuadas, qual a sua descrição original, e qual o estado atual
do requisito? O requisito permanece na base de dados depois de implementado
para que possa ser reutilizado num produto novo ou relacionado?
Sim. Através da ferramenta utilizada.

C Dependências entre requisitos do mercado e do produto são determinadas e regis-
tadas? (Uma dependência existe quando um requisito requer uma cação especı́fica
de um outro requisito.)
Sim.

Planeamento de Versões

Priorização de Requisitos

A Todos os Stakeholders Internos relevantes(Project manager, suporte, marketing, etc)
atribuem prioridades?
Sim. Incluindo gestor do projeto assim como representantes dos outros stakeholders.

B É utilizada uma técnica priorização estruturada (MOSCOW, Wiegers, etc)?
Sim. Está definida uma técnica formalizada de priorização de requisitos, dividindo
os mesmo em grupos de prioridade de A a D.
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C Clientes e potenciais clientes atribuem prioridades?
Sim. Devido à grande quantidade de clientes, existe a necessidade de serem escolhi-
dos representantes e entidades que representam o conjunto dos clientes. Estes têm a
oportunidade de priorizar os requisitos em grupos de prioridade de A a D.

D Custo e Receita de cada requisito (ou grupo de requisitos) é tido em conta?
Sim.

E Empresas Parceiras atribuem prioridades?
Sim. Da mesma forma que os clientes, estes podem priorizar de A a D. De notar ape-
nas que nem todas as empresas parceiras têm essa oportunidade, sendo que apenas
as que desempenham um papel mais importante, o fazem.

Definição de Versões

A Na definição da próxima versão, é tida em conta a Capacidade de Engenharia da
equipa?
Sim.

B É usado um template para escrever a definição da versão? (contendo uma visão
geral do requisito a ser implementado, tempo e capacidade necessária)
Sim. Contendo esta informação, assim como calendarização, mais informações sobre
a versão e o que implica.

C A Release Definition é comunicada aos Stakeholders Internos
Sim. É construido um plano da versão.

D Uma Optimal Release automaticamente calculada com base nas restrições dos requi-
sitos (tendo em conta: capacidade de engenharia, prioridades, custo, dependências)?
Não. Consideram que é complicado satisfazer.

E Múltiplas versões são incluı́das no processo de seleção de requisitos?
Sim. Multiplas versões.

Validação da Definição de Versões

A A definição da versão é confirmada por Stakeholders Internos antes do desenvolvi-
mento?
Sim. Através de um Release Management Forum.

B Padrões de aceitação são determinados e verificados pela Boardde gestão do pro-
duto antes de enviada para desenvolvimento?
Sim. São definidos padrões de aceitação e posteriormente verificados.
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C Está a ser escrito um Business Case (incluindo o ROI) antes do software ser desen-
volvido?
Sim. É escrito um business case para o maior projeto da empresa. No que toca aos
restantes projetos depende do impacto e da definição do roadmap.

Gestão de Alterações do Âmbito

A Está em prática um processo de gestão de alterações do âmbito, sendo todos os
Stakeholders envolvidos são informados
Sim.

B Datas-Chave e checkpoints são monitorizados no lançamento e entrega do produto?
Sim.

C É realizada uma análise de impacto para determinar as consequências da alteração
do âmbito?
Sim.

D Um processo para desenvolver planos alternativos está em prática (com Stakehol-
ders envolvidos) para reagir a alterações do âmbito?
Sim.

Validação da Release Build

A Stakeholders Internos fazem uma validação funcional da Build Release para verifi-
car se esta vai de encontro ao resultado esperado?
Sim. São realizados diferentes tipos de testes, assim como testes automáticos e testes
de regressão.

B A Build é validada por uma Parte Externa/Stakeholders Externos para verificar a
qualidade?
Sim. A partir de testes automáticos também.

C É necessária certificação por uma Parte Externa Independente?
Sim. No que toca a questões fiscais por exemplo, há até uma necessidade legal para
tal.

Preparação do Lançamento de Versões

A Informação da próxima versão são comunicadas aos Stakeholders Internos?
Sim.

B Um Formal “Go” é necessário, baseado nos padrões de qualidade e obtido a partir
da pessoa responsável ou comité antes do lançamento começar?
Sim. Pela gestão do produto.
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C Informação da próxima versão é comunicada aos Stakeholders Externos?
Sim.

D São organizadas Formações e a documentação é atualizada para as Partes Internas
e Externas?
Sim. Principalmente aos parceiros e revendedores dos produtos da empresa.

E É determinado quanto tempo vai demorar a nova versão a ser implementada nos cli-
entes individuais e que tipo de competências são necessárias para a implementação?
Sim.

F É criada uma Checklist de toda a “External Expression” do produto (tabela de factos,
demo’s, apresentações) que possam precisar de ser atualizados? Estes itens têm de
ser marcados e atualizados antes de estarem disponı́veis para as Partes Externas?
Não. Esta actividade é praticada de forma informal, não existindo esta checklist.

Resultados

Com base na informação que obtivemos, foi-nos possı́vel chegar ao seguinte preenchi-
mento da Matriz de Maturidade:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requirements Management

Requirements gathering A B C D E F

Requirements identification A B C D

Requirements organizing A B C

Release Planing

Requirements prioritization A B C D E

Release definition A B C D E

Release definition validation A B C

Scope change management A B C D

Build validation A B C

Launch preparation A B C D E F

Tabela 19.: Matriz de Maturidade - Empresa I

Competência implementada por Área de Foco:
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Figura 11.: Nı́vel de competência máximo implementado.

Nı́vel de maturidade por Função de Negócio:

Requirements Management

Requirements Management 9

Release Planing 7

Tabela 20.: Nı́vel de Maturidade - Empresa I

A função de negócio de Gestão de Requisitos apresenta um nı́vel de maturidade de
9. Nesta, a área de foco de Levantamento de Requisitos atinge o nı́vel de competências
F, não sendo alcançado o nı́vel F visto que apesar de requisitos poderem ser submetidos
constantemente, não existe proatividade no sentido de contactar Empresas Parceiras para o
levantamento sistemático de requisitos. Na Identificação de requisitos, a competência atin-
gida é C visto D não estar a ser implementada. Relativamente à Organização de Requisitos,
a competência atingida é C, estando todas as competências implementadas.

Na função de negócio de Planeamento de Versões, o nı́vel de maturidade atingido é
7. Nesta, a Priorização de Requisitos atinge a competência E. Em relação à Definição de
Versões, está implementada a competência C uma vez que estão implementados os nı́veis
A, B, C e E, ficando em falta o nı́vel D que consideram difı́cil de concretizar, visto para este
nı́vel ser necessário o calculo automático de Optimal Releases. Na área de foco de Validação
da Definição da Versão, a competência atingida é C estando todas as competências em
prática. Na Gestão de Alterações do Domı́nio encontra-se a competência máxima D, sendo
que consideram as práticas associadas a estas competências importantes para a empresa
visto a natureza e dinâmica da sua área de atuação. No que toca a Validação da Release
Build, a competência atingida é C e são implementadas todas as competências, aplicando
diferentes tipos de testes e realizados por stakeholders internos e externos. Por fim, na
área de foco de Preparação do Lançamento de Versões é atingida a competência E, uma
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vez que apenas F não está implementada. A atualização de toda a expressão externa da
nova versão é feita de forma informal, não existindo efetivamente uma checklist de toda a
expressão externa a atualizar.

4.10 empresa j

Caracterı́sticas da Empresa

• Idade: 14 anos;

• Área geográfica onde estão presentes: Desenvolvimento apenas na Região de Braga;

• Número de colaboradores: Aproximadamente 150, 9 elementos na área da Engenha-
ria;

• Estrutura Interna: Hierarquia flat, com apenas cargos de PO e PM definidos;

• Área geográfica onde atuam (Mercado): Europa, Angola, Brasil e Estados Unidos;

• Volume de negócio: Aproximadamente 10 000 000 e/ano;

• Número de clientes: Entre 50 a 100 clientes;

• Certificações: ISO 9001, GreenIT;

• Empresas parceiras: Sim;

• Outras informações relevantes: N/a.

Entrevista

Gestão de Requisitos

Levantamento de Requisitos

A Os requisitos são recolhidos e registados?
Sim. Começando por se tornar stories, e depois chegando até ao Redmine.

B Os requisitos são guardados numa base de dados central, capaz de ser acedida
por todos os stakeholders internos (por exemplo com um Excel/Word numa pasta
partilhada?
Sim. Utilizando a aplicação Redmine

C Stakeholders podem submeter requisitos diretamente na base de dados central (por
exemplo através de um sistema de helpdesk)?
Sim. Têm acesso como reporters.



4.10. Empresa J 82

D Requisitos são recolhidos de todos os stakeholders internos, como suporte, serviços,
equipa de desenvolvimento, vendas e marketing?
Sim. Toda a equipa de desenvolvimento por exemplo.

E Requisitos de clientes e potenciais clientes são recolhidos e registados, e os clientes
e potenciais clientes são informados do desenvolvimento no que diz respeito aos
seus requisitos?
Sim. Existe um processo para acompanharem os requisitos e as necessidades que sub-
metem. Ficando a saber se o requisitovai serimplementado, se está a ser desenvolvido,
ou se está em testes.

F Requisitos são sistematicamente recolhidos a Empresas Parceiras?
Sim. Sempre que vai sair uma release.

Identificação de Requisitos

A Requisitos do mercado são reescritos para requisitos do produto usando um tem-
plate pré definido se o requisito do mercado for aplicável ao produto?
Sim. São utilizados user-stories.

B Existe uma validação de correção, completude e ambiguidade dos requisitos?
Não. Depois de escrito pela primeira vez, o requisito não é mais revisto.

C Requisitos do mercado que descrevam funcionalidades similares são agrupados
ligando requisitos do mercado com requisitos do produto?
Sim.

D Requisitos similares são automaticamente ligados usando técnicas avançadas como
engenharia linguı́stica?
Não. Os requisitos estão ligados, mas de forma manual. Não existe nenhum requisito
automaticamente.

Organização de Requisitos

A Requisitos do produto são organizados baseados em aspetos partilhados (por exem-
plo: função, tipo, core asset)?
Sim. Através da separação por categorias.

B A história dos requisitos é registada, guardando informação de quem o submeteu,
que alterações foram efetuadas, qual a sua descrição original, e qual o estado atual
do requisito? O requisito permanece na base de dados depois de implementado
para que possa ser reutilizado num produto novo ou relacionado?
Sim.
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C Dependências entre requisitos do mercado e do produto são determinadas e regis-
tadas? (Uma dependência existe quando um requisito requer uma cação especı́fica
de um outro requisito.)
Sim.

Planeamento de Versões

Priorização de Requisitos

A Todos os Stakeholders Internos relevantes(Project manager, suporte, marketing, etc)
atribuem prioridades?
Sim. Gestor da equipa e Product Owner.

B É utilizada uma técnica priorização estruturada (MOSCOW, Wiegers, etc)?
Sim. Através da separação por categorias, através da ferramenta Redmine.

C Clientes e potenciais clientes atribuem prioridades?
Não.

D Custo e Receita de cada requisito (ou grupo de requisitos) é tido em conta?
Sim.

E Empresas Parceiras atribuem prioridades?
Não. Havendo empresas que possam ter mais pesos que outras, não acontece directa-
mente.

Definição de Versões

A Na definição da próxima versão, é tida em conta a Capacidade de Engenharia da
equipa?
Sim. É feita uma estimativa de esforço.

B É usado um template para escrever a definição da versão? (contendo uma visão
geral do requisito a ser implementado, tempo e capacidade necessária)
Sim. Utilizando os próprios templates da empresa com qual trabalham.

C A Release Definition é comunicada aos Stakeholders Internos
Sim.

D Uma Optimal Release automaticamente calculada com base nas restrições dos requi-
sitos (tendo em conta: capacidade de engenharia, prioridades, custo, dependências)?
Não.

E Múltiplas versões são incluı́das no processo de seleção de requisitos?
Sim. Em alguns casos.
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Validação da Definição de Versões

A A definição da versão é confirmada por Stakeholders Internos antes do desenvolvi-
mento?
Sim. Passa por um processo de QA.

B Padrões de aceitação são determinados e verificados pela Boardde gestão do pro-
duto antes de enviada para desenvolvimento?
Sim.

C Está a ser escrito um Business Case (incluindo o ROI) antes do software ser desen-
volvido?
Sim. Não sendo em todos os casos, visto as dimensões dos projetos, mas é realizado
pela Board.

Gestão de Alterações do Âmbito

A Está em prática um processo de gestão de alterações do âmbito, sendo todos os
Stakeholders envolvidos são informados
Sim. Porém este processo não está definido formalmente.

B Datas-Chave e checkpoints são monitorizados no lançamento e entrega do produto?
Sim. Através da ferramenta Redmine.

C É realizada uma análise de impacto para determinar as consequências da alteração
do âmbito?
Não.

D Um processo para desenvolver planos alternativos está em prática (com Stakehol-
ders envolvidos) para reagir a alterações do âmbito?
Não. É tudo feito muito ad-hoc.

Validação da Release Build

A Stakeholders Internos fazem uma validação funcional da Build Release para verifi-
car se esta vai de encontro ao resultado esperado?
Sim.

B A Build é validada por uma Parte Externa/Stakeholders Externos para verificar a
qualidade?
Sim. É feito um processo de validação.

C É necessária certificação por uma Parte Externa Independente?
Não.
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Preparação do Lançamento de Versões

A Informação da próxima versão são comunicadas aos Stakeholders Internos?
Sim.

B Um Formal “Go” é necessário, baseado nos padrões de qualidade e obtido a partir
da pessoa responsável ou comité antes do lançamento começar?
Não. Não acontece.

C Informação da próxima versão é comunicada aos Stakeholders Externos?
Sim.

D São organizadas Formações e a documentação é atualizada para as Partes Internas
e Externas?
Sim. Não em todos os casos, mas assim que necessário.

E É determinado quanto tempo vai demorar a nova versão a ser implementada nos cli-
entes individuais e que tipo de competências são necessárias para a implementação?
Sim.

F É criada uma Checklist de toda a “External Expression” do produto (tabela de factos,
demo’s, apresentações) que possam precisar de ser atualizados? Estes itens têm de
ser marcados e atualizados antes de estarem disponı́veis para as Partes Externas?
Sim.

Resultados

Com base na informação que obtivemos, foi-nos possı́vel chegar ao seguinte preenchi-
mento da Matriz de Maturidade:
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requirements Management

Requirements gathering A B C D E F

Requirements identification A B C D

Requirements organizing A B C

Release Planing

Requirements prioritization A B C D E

Release definition A B C D E

Release definition validation A B C

Scope change management A B C D

Build validation A B C

Launch preparation A B C D E F

Tabela 21.: Matriz de Maturidade - Empresa J

Competência implementada por Área de Foco:

Figura 12.: Nı́vel de competência máximo implementado.

Nı́vel de maturidade por Função de Negócio:

Requirements Management

Requirements Management 4

Release Planing 2

Tabela 22.: Nı́vel de Maturidade - Empresa J

A função de negócio de Gestão de Requisitos apresenta um nı́vel de maturidade de 4.
Nesta, a área de foco de Levantamento de Requisitos atinge o nı́vel de competências F. To-
das as competências desta área de foco estão implementadas, sendo utilizada a ferramenta
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Redmine, todos os stakeholders estão envolvidos, e existe uma recolha sistemática de requi-
sitos, sempre que uma versão é lançada. Na Identificação de requisitos, a competência
atingida é A, uma vez que depois de escrito uma vez, o requisito não volta a ser revisto não
estando em prática a competência B. Porém, a competência C está implementada. Relativa-
mente à Organização de Requisitos, a competência atingida é C, verificando-se que todas
as competências estão implementadas.

Na função de negócio de Planeamento de Versões, o nı́vel de maturidade atingido é 2.
Nesta, a Priorização de Requisitos atinge a competência B. Apesar de estar a ser tido em
conta o custo e receita dos requisitos, os clientes e stakeholders externos não estão direta-
mente envolvidos no processo. Em relação à Definição de Versões, está implementada a
competência C, visto que todas as competências menos D estão implementadas. Na área
de foco de Validação da Definição da Versão, a competência atingida é C, verificando-se
todas as competências implementadas. Na Gestão de Alterações do Domı́nio encontra-se
a competência máxima B pois não estão a ser realizadas análises de impacto ou está em
pratica um processo para desenvolver planos alternativos na eventualidade de alterações
no âmbito do projeto sendo estes feitos ad-hoc. No que toca a Validação da Release Build,
a competência atingida é B, não sendo necessária a validação por uma parte externa inde-
pendente. Por fim, na área de foco de Preparação do Lançamento de Versões é atingida a
competência A. Nesta área de foco, apesar de estarem implementadas as competências A,
C, D, E e F, a competência B não está a acontecer, levando à competência máxima imple-
mentada A.

4.11 empresa k

Caracterı́sticas da Empresa

• Idade: 15 anos;

• Área geográfica onde estão presentes: 12 paı́ses, desenvolvimento em Portugal (Região
de Braga e Lisboa);

• Número de colaboradores: Aproximadamente 120

• Estrutura Interna: Estrutura interna complexa e bem definida ao longo dos departa-
mentos, produtos e equipas de desenvolvimento;

• Área geográfica onde atuam (Mercado): mais de 90 paı́ses;

• Volume de negócio: 60 000 000 e/ano

• Número de clientes: Aproximadamente 140;
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• Certificações: ISO 191001 e pontuais formações ISPMA’s;

• Empresas parceiras: Não;

• Outras informações relevantes: Utilização da ferramenta JIRA para suporte à gestão
do produto de software;

Entrevista

Gestão de Requisitos

Levantamento de Requisitos

A Os requisitos são recolhidos e registados?
Sim.

B Os requisitos são guardados numa base de dados central, capaz de ser acedida
por todos os stakeholders internos (por exemplo com um Excel/Word numa pasta
partilhada?
Sim. Utilizando a ferraemnta de gestão de projetos JIRA.

C Stakeholders podem submeter requisitos diretamente na base de dados central (por
exemplo através de um sistema de helpdesk)?
Sim. No caso dos stakeholders externos, estes nao podem submeter directamente para
o caderno de requisitos, mas podem submeter para os gestores das diferentes regiões.

D Requisitos são recolhidos de todos os stakeholders internos, como suporte, serviços,
equipa de desenvolvimento, vendas e marketing?
Sim.

E Requisitos de clientes e potenciais clientes são recolhidos e registados, e os clientes
e potenciais clientes são informados do desenvolvimento no que diz respeito aos
seus requisitos?
Sim. Dependendo um bocado de região para região e também da dimensão do cliente.

F Requisitos são sistematicamente recolhidos a Empresas Parceiras?
Não. Os requisitos voltam a ser levantados com frequências de três em três meses ou
de um em um ano existindo um processo frequente de realização de chamadas online
para o levantamento de novos requisitos. No que toca a empresas parceiras, estas não
são consultadas.

Identificação de Requisitos
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A Requisitos do mercado são reescritos para requisitos do produto usando um tem-
plate pré definido se o requisito do mercado for aplicável ao produto?
Sim. Através da ferramenta JIRA.

B Existe uma validação de correção, completude e ambiguidade dos requisitos?
Sim.

C Requisitos do mercado que descrevam funcionalidades similares são agrupados
ligando requisitos do mercado com requisitos do produto?
Sim.

D Requisitos similares são automaticamente ligados usando técnicas avançadas como
engenharia linguı́stica?
Não.

Organização de Requisitos

A Requisitos do produto são organizados baseados em aspetos partilhados (por exem-
plo: função, tipo, core asset)?
Sim. Através de Epics.

B A história dos requisitos é registada, guardando informação de quem o submeteu,
que alterações foram efetuadas, qual a sua descrição original, e qual o estado atual
do requisito? O requisito permanece na base de dados depois de implementado
para que possa ser reutilizado num produto novo ou relacionado?
Sim. Sendo também registada a capacidade de engenharia necessária para o desen-
volvimento do mesmo.

C Dependências entre requisitos do mercado e do produto são determinadas e regis-
tadas? (Uma dependência existe quando um requisito requer uma cação especı́fica
de um outro requisito.)
Sim.

Planeamento de Versões

Priorização de Requisitos

A Todos os Stakeholders Internos relevantes(Project manager, suporte, marketing, etc)
atribuem prioridades?
Sim. Por parte da Board, sendo a Board constituı́da por representantes de todas as
regiões.

B É utilizada uma técnica priorização estruturada (MOSCOW, Wiegers, etc)?
Sim. É criada uma estratificação dos requisitos, com categorias semelhantes à meto-
dologia MoSCoW.
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C Clientes e potenciais clientes atribuem prioridades?
Sim. Visto a quantidade elevada de clientes, esta prática é feita através dos represen-
tantes das diferentes regiões.

D Custo e Receita de cada requisito (ou grupo de requisitos) é tido em conta?
Sim.

E Empresas Parceiras atribuem prioridades?
Não. As empresas parceiras não atribuem prioridades.

Definição de Versões

A Na definição da próxima versão, é tida em conta a Capacidade de Engenharia da
equipa?
Sim.

B É usado um template para escrever a definição da versão? (contendo uma visão
geral do requisito a ser implementado, tempo e capacidade necessária)
Sim. Suportado pelo JIRA.

C A Release Definition é comunicada aos Stakeholders Internos
Sim.

D Uma Optimal Release automaticamente calculada com base nas restrições dos requi-
sitos (tendo em conta: capacidade de engenharia, prioridades, custo, dependências)?
Não.

E Múltiplas versões são incluı́das no processo de seleção de requisitos?
Não. Apesar de existir um roadmap pouco definido relativamente aos próximos dois
anos, na selecção de requisitos não são consideradas as próximas versões.

Validação da Definição de Versões

A A definição da versão é confirmada por Stakeholders Internos antes do desenvolvi-
mento?
Sim.

B Padrões de aceitação são determinados e verificados pela Boardde gestão do pro-
duto antes de enviada para desenvolvimento?
Sim. São definidos critérios de qualidade a serem atingidos.

C Está a ser escrito um Business Case (incluindo o ROI) antes do software ser desen-
volvido?
Não. Considera que não é aplicável, sendo que existe uma grande dificuldade em
qualificar e calcular o mesmo.
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Gestão de Alterações do Âmbito

A Está em prática um processo de gestão de alterações do âmbito, sendo todos os
Stakeholders envolvidos são informados
Sim.

B Datas-Chave e checkpoints são monitorizados no lançamento e entrega do produto?
Sim. Processo suportado pela ferramenta utilizada.

C É realizada uma análise de impacto para determinar as consequências da alteração
do âmbito?
Não.

D Um processo para desenvolver planos alternativos está em prática (com Stakehol-
ders envolvidos) para reagir a alterações do âmbito?
Não.

Validação da Release Build

A Stakeholders Internos fazem uma validação funcional da Build Release para verifi-
car se esta vai de encontro ao resultado esperado?
Sim. Por parte da equipa de qualidade.

B A Build é validada por uma Parte Externa/Stakeholders Externos para verificar a
qualidade?
Não.

C É necessária certificação por uma Parte Externa Independente?
Não.

Preparação do Lançamento de Versões

A Informação da próxima versão são comunicadas aos Stakeholders Internos?
Sim.

B Um Formal “Go” é necessário, baseado nos padrões de qualidade e obtido a partir
da pessoa responsável ou comité antes do lançamento começar?
Sim.

C Informação da próxima versão é comunicada aos Stakeholders Externos?
Sim. Estas informações também são muitas vezes difundidas a partir da equipa de
marketing .

D São organizadas Formações e a documentação é atualizada para as Partes Internas
e Externas?
Sim.
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E É determinado quanto tempo vai demorar a nova versão a ser implementada nos cli-
entes individuais e que tipo de competências são necessárias para a implementação?
Sim.

F É criada uma Checklist de toda a “External Expression” do produto (tabela de factos,
demo’s, apresentações) que possam precisar de ser atualizados? Estes itens têm de
ser marcados e atualizados antes de estarem disponı́veis para as Partes Externas?
Não. Apesar de haver uma preocupação em manter a documentação do software
actualizada, não existe um processo formal de verificar que toda a expressão externa
é actualizada.

Resultados

Com base na informação que obtivemos, foi-nos possı́vel chegar ao seguinte preenchi-
mento da Matriz de Maturidade:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requirements Management

Requirements gathering A B C D E F

Requirements identification A B C D

Requirements organizing A B C

Release Planing

Requirements prioritization A B C D E

Release definition A B C D E

Release definition validation A B C

Scope change management A B C D

Build validation A B C

Launch preparation A B C D E F

Tabela 23.: Matriz de Maturidade - Empresa K

Competência implementada por Área de Foco:
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Figura 13.: Nı́vel de competência máximo implementado.

Nı́vel de maturidade por Função de Negócio:

Requirements Management

Requirements Management 7

Release Planing 6

Tabela 24.: Nı́vel de Maturidade - Empresa K

A função de negócio de Gestão de Requisitos apresenta um nı́vel de maturidade de 7.
Nesta, a área de foco de Levantamento de Requisitos atinge o nı́vel de competências E,
uma vez que apenas a competência F não está implementada. Apesar da haver um le-
vantamento sistemático de requisitos, Empresas Parceiras não tomam parte neste processo.
Na Identificação de requisitos, a competência atingida é C, não ocorrendo mais uma vez
a implementação da competência D. Relativamente à Organização de Requisitos, a com-
petência atingida é C, verificando a implementação de todas as competências previstas.

Na função de negócio de Planeamento de Versões, o nı́vel de maturidade atingido é 6.
Nesta, a Priorização de Requisitos atinge a competência D através da implementação de to-
das as competências, à exceção de E visto mais uma vez as Empresas Parceira não estarem
envolvidas no processo. Em relação à Definição de Versões, está implementada a com-
petência C. As competências D e E não se verificam, apesar de existir um roadmap pouco
definido do futuro do produto. Na área de foco de Validação da Definição da Versão, a
competência atingida é B uma vez que não está a ser escrito um Business Case e a em-
presa considera que não é aplicável, sendo difı́cil de quantificar. Na Gestão de Alterações
do Domı́nio encontra-se a competência máxima B, não estando a ser realizadas as com-
petências previstas em C, como por exemplo a realização de análises de impacto. No que
toca a Validação da Release Build, a competência atingida é A sendo que apenas é reali-
zada uma validação funcional por parte da equipa interna de qualidade. Por fim, na área
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de foco de Preparação do Lançamento de Versões é atingida a competência E. Todas as
competências à exceção de F estão implementadas. No que toca a F, apesar de haver uma
preocupação em manter a expressão externa atualizada, não existe um processo formal.

4.12 empresa l

Caracterı́sticas da Empresa

• Idade: 16 anos;

• Área geográfica onde estão presentes: Região de Braga;

• Número de colaboradores: 20 elementos;

• Estrutura Interna: Estrutura interna bem definida, com 11 elementos em desenvol-
vimento, 3 em departamento comercial, 5 elementos de suporte, e seguindo uma
metodologia de desenvolvimento SCRUM e equipas pequenas;

• Área geográfica onde atuam (Mercado): Portugal, PALOP’s, Espanha, Luxemburgo;

• Volume de negócio: 1 000 000 e/ano;

• Número de clientes: n/a (milhares);

• Certificações: Nenhuma;

• Empresas parceiras: Sim;

• Outras informações relevantes: Utilização da ferramenta Microsoft Team Foundation
Server para suporte à gestão do produto de software;

Entrevista

Gestão de Requisitos

Levantamento de Requisitos

A Os requisitos são recolhidos e registados?
Sim.

B Os requisitos são guardados numa base de dados central, capaz de ser acedida
por todos os stakeholders internos (por exemplo com um Excel/Word numa pasta
partilhada?
Sim. Guardados num product backlog items mantido pelo responsável de cada produto.
Toda a gente internamente pode aceder a essa lista.



4.12. Empresa L 95

C Stakeholders podem submeter requisitos diretamente na base de dados central (por
exemplo através de um sistema de helpdesk)?
Sim.

D Requisitos são recolhidos de todos os stakeholders internos, como suporte, serviços,
equipa de desenvolvimento, vendas e marketing?
Sim.

E Requisitos de clientes e potenciais clientes são recolhidos e registados, e os clientes
e potenciais clientes são informados do desenvolvimento no que diz respeito aos
seus requisitos?
Sim. Eles têm sempre oportunidade de submeter requisitos e são informados se os
requisitos submetidos serão implementados e uma estimativa de tempo do mesmo.

F Requisitos são sistematicamente recolhidos a Empresas Parceiras?
Não. Considerando que o produto não está fechado, e continuam a chegar ovos
requisitos, este processo acontece de forma reativa ou passiva.

Identificação de Requisitos

A Requisitos do mercado são reescritos para requisitos do produto usando um tem-
plate pré definido se o requisito do mercado for aplicável ao produto?
Sim. Não existe um template formal, mas existe uma ferramenta com um formulário
onde se submete quem registou ou não, assim como anexar imagens. Este formulário
é preenchido em português, mas existe muita liberdade para a forma como o subme-
tem. Não existe um template.

B Existe uma validação de correção, completude e ambiguidade dos requisitos?
Não.

C Requisitos do mercado que descrevam funcionalidades similares são agrupados
ligando requisitos do mercado com requisitos do produto?
Não.

D Requisitos similares são automaticamente ligados usando técnicas avançadas como
engenharia linguı́stica?
Não.

Organização de Requisitos

A Requisitos do produto são organizados baseados em aspetos partilhados (por exem-
plo: função, tipo, core asset)?
Sim.
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B A história dos requisitos é registada, guardando informação de quem o submeteu,
que alterações foram efetuadas, qual a sua descrição original, e qual o estado atual
do requisito? O requisito permanece na base de dados depois de implementado
para que possa ser reutilizado num produto novo ou relacionado?
Sim. Utilizando a ferramenta TFS.

C Dependências entre requisitos do mercado e do produto são determinadas e regis-
tadas? (Uma dependência existe quando um requisito requer uma cação especı́fica
de um outro requisito.)
Não. Sendo pensado, mas não existindo de forma formal.

Planeamento de Versões

Priorização de Requisitos

A Todos os Stakeholders Internos relevantes(Project manager, suporte, marketing, etc)
atribuem prioridades?
Sim. Por exemplo o Project Owner.

B É utilizada uma técnica priorização estruturada (MOSCOW, Wiegers, etc)?
Sim. É realizada uma ordem total de requisitos.

C Clientes e potenciais clientes atribuem prioridades?
Não. Eles sugerem e acontece de fazerem sugestões ou aprovarem uma lista de requi-
sitos, mas na maioria das situações não têm um papel activo.

D Custo e Receita de cada requisito (ou grupo de requisitos) é tido em conta?
Sim. É tido em conta o custo estimado que está presente na definição do requisito. É
também tido em conta o valor pelo qual o requisito vai ser vendido depois.

E Empresas Parceiras atribuem prioridades?
Não.

Definição de Versões

A Na definição da próxima versão, é tida em conta a Capacidade de Engenharia da
equipa?
Sim.

B É usado um template para escrever a definição da versão? (contendo uma visão
geral do requisito a ser implementado, tempo e capacidade necessária)
Sim. É feita uma avaliação de esforço, relativamente ao tempo que cada requisito
levará a implementar.
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C A Release Definition é comunicada aos Stakeholders Internos
Sim.

D Uma Optimal Release automaticamente calculada com base nas restrições dos requi-
sitos (tendo em conta: capacidade de engenharia, prioridades, custo, dependências)?
Não.

E Múltiplas versões são incluı́das no processo de seleção de requisitos?
Sim. Por normal são, mas é alterado ao longo do projeto.

Validação da Definição de Versões

A A definição da versão é confirmada por Stakeholders Internos antes do desenvolvi-
mento?
Sim. Project Owner assim como comerciais e outros responsáveis estão envolvidos
neste processo.

B Padrões de aceitação são determinados e verificados pela Boardde gestão do pro-
duto antes de enviada para desenvolvimento?
Sim. Para cada requisito são definidas as funcionalidades consoante as necessidades
dos utilizadores.

C Está a ser escrito um Business Case (incluindo o ROI) antes do software ser desen-
volvido?
Não.

Gestão de Alterações do Âmbito

A Está em prática um processo de gestão de alterações do âmbito, sendo todos os
Stakeholders envolvidos são informados
Sim.

B Datas-Chave e checkpoints são monitorizados no lançamento e entrega do produto?
Sim.

C É realizada uma análise de impacto para determinar as consequências da alteração
do âmbito?
Sim. É feito de forma não muito formal caso as alterações sejam leves, mas quando
são alterações mais profundas com alterações mais severas existe esta necessidade.

D Um processo para desenvolver planos alternativos está em prática (com Stakehol-
ders envolvidos) para reagir a alterações do âmbito?
Não.

Validação da Release Build
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A Stakeholders Internos fazem uma validação funcional da Build Release para verifi-
car se esta vai de encontro ao resultado esperado?
Sim.

B A Build é validada por uma Parte Externa/Stakeholders Externos para verificar a
qualidade?
Não.

C É necessária certificação por uma Parte Externa Independente?
Sim. Visto que existe a necessidade de certificação pela Autoridade Tributária, este
software precisa de ser certificado no que toca a conformidade com as normas legais.

Preparação do Lançamento de Versões

A Informação da próxima versão são comunicadas aos Stakeholders Internos?
Sim.

B Um Formal “Go” é necessário, baseado nos padrões de qualidade e obtido a partir
da pessoa responsável ou comité antes do lançamento começar?
Sim.

C Informação da próxima versão é comunicada aos Stakeholders Externos?
Sim. Por vezes até existem actividades com clientes e outras partes externas para
apresentação da próxima versão.

D São organizadas Formações e a documentação é atualizada para as Partes Internas
e Externas?
Sim. Apesar de não ser contı́nuo, aquando do lançamento de uma nova versão exis-
tem sessões de treino, muitas das vezes em vários locais do paı́s.

E É determinado quanto tempo vai demorar a nova versão a ser implementada nos cli-
entes individuais e que tipo de competências são necessárias para a implementação?
Não. No caso dos produtos online não existe essa necessidade, no caso dos produtos
em versão desktop não acontece.

F É criada uma Checklist de toda a “External Expression” do produto (tabela de factos,
demo’s, apresentações) que possam precisar de ser atualizados? Estes itens têm de
ser marcados e atualizados antes de estarem disponı́veis para as Partes Externas?
Não.

Resultados

Com base na informação que obtivemos, foi-nos possı́vel chegar ao seguinte preenchi-
mento da Matriz de Maturidade:
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requirements Management

Requirements gathering A B C D E F

Requirements identification A B C D

Requirements organizing A B C

Release Planing

Requirements prioritization A B C D E

Release definition A B C D E

Release definition validation A B C

Scope change management A B C D

Build validation A B C

Launch preparation A B C D E F

Tabela 25.: Matriz de Maturidade - Empresa L

Competência implementada por Área de Foco:

Figura 14.: Nı́vel de competência máximo implementado.

Nı́vel de maturidade por Função de Negócio:

Requirements Management

Requirements Management 4

Release Planing 4

Tabela 26.: Nı́vel de Maturidade - Empresa L

A função de negócio de Gestão de Requisitos apresenta um nı́vel de maturidade de 4.
Nesta, a área de foco de Levantamento de Requisitos atinge o nı́vel de competências E
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visto que a competência F não está implementada verificando-se que os novos requisitos
são levantados de forma passiva, não existindo um processo sistemático que aconteça com
esse fim. Na Identificação de requisitos, a competência atingida é A, verificando-se que
existe um formulário para esse efeito contendo informação sobres os requisitos. As res-
tantes competências desta área de foco não se encontram implementadas. Relativamente à
Organização de Requisitos, a competência atingida é B, uma vez que os requisitos são orga-
nizados e registados, assim como a sua história, através da ferramenta TSF. A competência
C não está implementada de forma formal, mas sendo realizada de forma ad-hoc.

Na função de negócio de Planeamento de Versões, o nı́vel de maturidade atingido é
4. Nesta, a Priorização de Requisitos atinge a competência B. Nesta área de foco as com-
petências implementadas são A, B e D, verificando-se que os clientes não atribuem dire-
tamente prioridades e desta forma C não está implementada. Em relação à Definição de
Versões, é atingida a competência C sendo que apenas não está em prática a competência D,
correspondente ao calculo automático de uma Optimal Release. Na área de foco de Validação
da Definição da Versão, a competência atingida é B, estando definidos padrões de aceitação,
assim como sendo confirmada a definição da versão mas não estando a ser escrito um Busi-
ness Case. Na Gestão de Alterações do Domı́nio encontra-se a competência máxima C visto
que apenas não está em prática um processo para a criação de planos alternativos. No que
toca a Validação da Release Build, a competência atingida é A sendo que apenas é efectu-
ada uma validação por parte dos stakeholders internos e a build não é validada por nenhum
stakeholder. Por fim, na área de foco de Preparação do Lançamento de Versões é atingida
a competência D. Todos os processos até D estão implementados, não estando apenas a
competência E, considerando que no caso de alguns produtos não existe essa necessidade,
e no caso dos restantes também não está a acontecer, e competência F.

4.13 empresa m

Caracterı́sticas da Empresa

• Idade: 13 anos;

• Área geográfica onde estão presentes: Região de Braga e Lisboa;

• Número de colaboradores: Aproximadamente 140, 15 numa vertente de produto de
software;

• Estrutura Interna: Estrutura definida por o produto, com 7 elementos por equipa e
com elementos bem definidos de PO, PM e SCRUM master;

• Área geográfica onde atuam (Mercado): Aproximadamente 60 paı́ses;
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• Volume de negócio: 7 000 000 e/ano, 1 000 000 e/ano relativamente ao produto de
software;

• Número de clientes: Não apurado;

• Certificações: CMMI nı́vel 2;

• Empresas parceiras: Não;

• Outras informações relevantes: Utilização da ferramenta JIRA para suporte à gestão
do produto de software;

Entrevista

Gestão de Requisitos

Levantamento de Requisitos

A Os requisitos são recolhidos e registados?
Sim.

B Os requisitos são guardados numa base de dados central, capaz de ser acedida
por todos os stakeholders internos (por exemplo com um Excel/Word numa pasta
partilhada?
Sim. Através da ferramenta JIRA.

C Stakeholders podem submeter requisitos diretamente na base de dados central (por
exemplo através de um sistema de helpdesk)?
Sim.

D Requisitos são recolhidos de todos os stakeholders internos, como suporte, serviços,
equipa de desenvolvimento, vendas e marketing?
Sim. Através do Product Owner.

E Requisitos de clientes e potenciais clientes são recolhidos e registados, e os clientes
e potenciais clientes são informados do desenvolvimento no que diz respeito aos
seus requisitos?
Sim.

F Requisitos são sistematicamente recolhidos a Empresas Parceiras?
Não. Não existem empresas parceira no desenvolvimento do produto, apenas existem
na venda. Estes não são consultados.

Identificação de Requisitos
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A Requisitos do mercado são reescritos para requisitos do produto usando um tem-
plate pré definido se o requisito do mercado for aplicável ao produto?
Sim. No formato de user-stories. Existem também cliente que efetua pedidos de requi-
sitos.

B Existe uma validação de correção, completude e ambiguidade dos requisitos?
Não. Não existe nenhuma etapa em prática para estas actividades.

C Requisitos do mercado que descrevam funcionalidades similares são agrupados
ligando requisitos do mercado com requisitos do produto?
Sim. Em épicos.

D Requisitos similares são automaticamente ligados usando técnicas avançadas como
engenharia linguı́stica?
Não.

Organização de Requisitos

A Requisitos do produto são organizados baseados em aspetos partilhados (por exem-
plo: função, tipo, core asset)?
Sim. Com base em componentes do produto.

B A história dos requisitos é registada, guardando informação de quem o submeteu,
que alterações foram efetuadas, qual a sua descrição original, e qual o estado atual
do requisito? O requisito permanece na base de dados depois de implementado
para que possa ser reutilizado num produto novo ou relacionado?
Sim. Através da ferramente utilizada: JIRA.

C Dependências entre requisitos do mercado e do produto são determinadas e regis-
tadas? (Uma dependência existe quando um requisito requer uma cação especı́fica
de um outro requisito.)
Sim.

Planeamento de Versões

Priorização de Requisitos

A Todos os Stakeholders Internos relevantes(Project manager, suporte, marketing, etc)
atribuem prioridades?
Sim. Product Owner e Project Manager.

B É utilizada uma técnica priorização estruturada (MOSCOW, Wiegers, etc)?
Sim. Ordem total de requisitos.
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C Clientes e potenciais clientes atribuem prioridades?
Não. Visto a grande quantidade de clientes, eles apenas podem indicar qual a priori-
dade para eles.

D Custo e Receita de cada requisito (ou grupo de requisitos) é tido em conta?
Não. Visto o modelo de negócio do produto.

E Empresas Parceiras atribuem prioridades?
Não.

Definição de Versões

A Na definição da próxima versão, é tida em conta a Capacidade de Engenharia da
equipa?
Sim.

B É usado um template para escrever a definição da versão? (contendo uma visão
geral do requisito a ser implementado, tempo e capacidade necessária)
Sim.

C A Release Definition é comunicada aos Stakeholders Internos
Sim.

D Uma Optimal Release automaticamente calculada com base nas restrições dos requi-
sitos (tendo em conta: capacidade de engenharia, prioridades, custo, dependências)?
Não.

E Múltiplas versões são incluı́das no processo de seleção de requisitos?
Sim.

Validação da Definição de Versões

A A definição da versão é confirmada por Stakeholders Internos antes do desenvolvi-
mento?
Sim. É confirmada por alguns, não por todos. Principalmente o Project Manager.

B Padrões de aceitação são determinados e verificados pela Boardde gestão do pro-
duto antes de enviada para desenvolvimento?
Sim.

C Está a ser escrito um Business Case (incluindo o ROI) antes do software ser desen-
volvido?
Não. Não existe grande previsão de vendas por exemplo, o que dificulta este pro-
cesso.
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Gestão de Alterações do Âmbito

A Está em prática um processo de gestão de alterações do âmbito, sendo todos os
Stakeholders envolvidos são informados
Sim.

B Datas-Chave e checkpoints são monitorizados no lançamento e entrega do produto?
Sim. Através dos Burn-down charts.

C É realizada uma análise de impacto para determinar as consequências da alteração
do âmbito?
Sim.

D Um processo para desenvolver planos alternativos está em prática (com Stakehol-
ders envolvidos) para reagir a alterações do âmbito?
Não.

Validação da Release Build

A Stakeholders Internos fazem uma validação funcional da Build Release para verifi-
car se esta vai de encontro ao resultado esperado?
Sim.

B A Build é validada por uma Parte Externa/Stakeholders Externos para verificar a
qualidade?
Sim. Em vários casos, existe uma validação da pre-release por parte de alguns clientes.

C É necessária certificação por uma Parte Externa Independente?
Não.

Preparação do Lançamento de Versões

A Informação da próxima versão são comunicadas aos Stakeholders Internos?
Sim. Principalmente nas Major Releases.

B Um Formal “Go” é necessário, baseado nos padrões de qualidade e obtido a partir
da pessoa responsável ou comité antes do lançamento começar?
Sim. No final da validação.

C Informação da próxima versão é comunicada aos Stakeholders Externos?
Não.

D São organizadas Formações e a documentação é atualizada para as Partes Internas
e Externas?
Sim. A documentação é actualizada, porém não se aplica a questão de formações e
training.
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E É determinado quanto tempo vai demorar a nova versão a ser implementada nos cli-
entes individuais e que tipo de competências são necessárias para a implementação?
Não. São os clientes que decidem se querem atualizar o produto. Nâo existe estima-
tiva, pois o tempo de actualização está previsto ser de segundos.

F É criada uma Checklist de toda a “External Expression” do produto (tabela de factos,
demo’s, apresentações) que possam precisar de ser atualizados? Estes itens têm de
ser marcados e atualizados antes de estarem disponı́veis para as Partes Externas?
Não.

Resultados

Com base na informação que obtivemos, foi-nos possı́vel chegar ao seguinte preenchi-
mento da Matriz de Maturidade:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requirements Management

Requirements gathering A B C D E F

Requirements identification A B C D

Requirements organizing A B C

Release Planing

Requirements prioritization A B C D E

Release definition A B C D E

Release definition validation A B C

Scope change management A B C D

Build validation A B C

Launch preparation A B C D E F

Tabela 27.: Matriz de Maturidade - Empresa M

Competência implementada por Área de Foco:
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Figura 15.: Nı́vel de competência máximo implementado.

Nı́vel de maturidade por Função de Negócio:

Requirements Management

Requirements Management 4

Release Planing 4

Tabela 28.: Nı́vel de Maturidade - Empresa M

A função de negócio de Gestão de Requisitos apresenta um nı́vel de maturidade de 4.
Nesta, a área de foco de Levantamento de Requisitos atinge o nı́vel de competências E uma
vez que todas as competências estão implementadas à exceção de F, sendo que as Empresas
Parceiras que existem não são consultadas no levantamento de requisitos. Na Identificação
de requisitos, a competência atingida é A. Apesar da implementação da competência C, não
existe nenhum processo nem actividade de validação de requisitos e desta forma a com-
petência B não pode ser considerada como implementada. Relativamente à Organização de
Requisitos, a competência atingida é C e todas as competências estão implementadas.

Na função de negócio de Planeamento de Versões, o nı́vel de maturidade atingido é
4. Nesta, a Priorização de Requisitos atinge a competência B visto que é criada uma or-
dem total de requisitos, mas neste processo de priorização os clientes ou potências clientes
não estão envolvidos. Em relação à Definição de Versões, é atingida a competência C
verificando-se mais uma situação em que todas as competências à exceção de D se encon-
tram implementadas. Na área de foco de Validação da Definição da Versão, a competência
atingida é B, uma vez que não está a ser escrito um documento à semelhança de um Busi-
ness Case, a empresa considera que não existe uma previsão de vendas, o que dificultaria
este processo. Na Gestão de Alterações do Domı́nio encontra-se a competência máxima
C estando todas as competências implementadas à exceção de D, competência que pres-
supõe um processo para criação de planos alternativos. No que toca a Validação da Release
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Build, a competência atingida é B verificando-se que na competência B até estão incluı́dos
um conjunto de clientes para teste de uma pre-release, porém não existe a necessidade de
certificação por uma parte externa independente. Por fim, na área de foco de Preparação
do Lançamento de Versões é atingida a competência B. Apesar de estarem implementadas
as competências A, B e D, a informação da próxima versão não está a ser comunicada
previamente aos stakeholders externos, fazendo com que a competência C não se encontre
implementada.



5

A N Á L I S E D E R E S U LTA D O S

Após o estudo das entrevistas realizadas, foi possı́vel analisar os dados com vista a atingir
os principais objetivos desta dissertação: avaliar as práticas de Gestão de Requisitos e de
Planeamento de Versões das empresas do Cluster de Braga.

Esta avaliação passou por duas fases distintas: a análise dos resultados de cada Área de
Foco, seguida da análise de cada Função de Negócio como um todo e conclusão do estudo
em geral, assim como particularidades que puderam ser identificadas nos resultados.

Para cada Área de Foco, é possı́vel ler um pequeno resumo e observar a quantidade de
competências que cada empresa pratica, a quantidade de vezes que cada competência é
praticada, bem como o grau de maturidade atingido pelas empresas.

Além destes aspetos, é possı́vel observar a existência de nı́veis bloqueadores, de com-
petências que nunca foram implementadas, de nı́veis a que todas as empresas chegaram e
o oposto.

5.1 resultados por área de foco

5.1.1 Levantamento de Requisitos

Na Área de Foco de Levantamento de Requisitos, torna-se possı́vel observar que, à
exceção da competência F, correspondente ao envolvimento de stakeholders externos em
práticas recorrentes de gestão do produto, todas as empresas têm um nı́vel de competências
de implementação muito alto. Pode-se ver que dos 13 casos de estudo, 5 implementam to-
das as práticas de A a F, atingindo o nı́vel máximo de competências de F e, dos restantes
8 casos de estudo, 6 praticam 5 das 6 atividades propostas, e 2 casos de estudo praticam
apenas 4 das 6 atividades propostas.

No que toca às competências, é possı́vel notar que A, B e E são praticadas por todas as
empresas, mostrando a importância que as empresas dão ao levantamento de requisitos,
procurando que seja criada uma base estruturada de requisitos e que os requisitos subme-
tidos por clientes ou potenciais clientes sejam acompanhados, mantendo o contacto com
o cliente. Seguem-se as competências C e D, focadas na automatização do processo de

108
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submissão de requisitos e levantamento de requisitos a partir dos principais stakeholders
internos, não sendo praticadas por apenas 2 empresas. Por último, a competência F, ape-
nas é implementada por 5 empresas, sendo que, para tal, é necessário um envolvimento
sistemático ou cı́clico de parceiros no levantamento de novos requisitos, não estando a
acontecer maioritariamente por não existir uma relação próxima com estas partes.

Em relação aos nı́veis máximos de competências implementadas, é possı́vel observar que
à excepção de 2 empresas, G e A, que têm um nı́vel inferior à média, todas as outras
empresas atingem o nı́vel E.

Conclui-se que nesta área de foco os resultados foram positivos, considerando o grande
número de competências implementadas e os nı́veis de maturidade atingidos.

Figura 16.: Número de competências de Requirements gathering implementadas por empresa

Figura 17.: Implementação de competências de Requirements gathering
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Figura 18.: Grau de competências implementadas em Requirements gathering

5.1.2 Identificação de Requisitos

No que toca à Identificação de Requisitos, das 4 competências passı́veis de serem im-
plementadas, apenas D não é praticada por nenhuma das empresas. A competência D
pressupõe que uma ligação entre requisitos similares seja estabelecida, de forma automática,
utilizando uma técnica de engenharia linguı́stica para reduzir a carga de trabalho da equipa
responsável. Esta falha deve-se maioritariamente ao facto de as empresas não utilizarem
ferramentas tão avançadas ao ponto de permitirem automatismo.

Das restantes competências, apenas A se encontra implementada por todas as empresas
e as restantes mostram uma elevada taxa de implementação.

Relativamente ao grau de competências implementado pelas empresas, este varia entre
A e C, sendo que na sua maioria (9 em 13 empresas) o grau atingido é C. É importante sali-
entar que em 2 casos, a competência C está implementada e a competência B não, fazendo
com que o grau de máximo maturidade atingido seja apenas A.

Apesar de nenhuma das empresas realizar a atividade D, os resultados são considerados
positivos, sendo que esta competência corresponde ao nı́vel 10 da matriz, e é compreensı́vel
que a mesma não seja fácil de implementar, exigindo o nı́vel máximo de maturidade. Por
outro lado, a elevada taxa de implementação das competências, e os nı́veis de maturidade
atingidos na área de foco tornam os resultados satisfatórios.
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Figura 19.: Número de competências de Requirements identification implementadas por empresa

Figura 20.: Implementação de competências de Requirements identification
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Figura 21.: Grau de competências implementadas em Requirements identification

5.1.3 Organização de Requisitos

Na Organização de Requisitos e implementação das competências de A a C, pode-se
constatar a implementação de A por todas as empresas, de B por 11 empresas e de C por
9 empresas. Estes resultados encontram-se dentro das previsões, mostrando o número de
implementações a diminuir consoante o aumento da complexidade das práticas exigidas.

Em relação aos graus de competências implementados pelas empresas, é possı́vel ob-
servar um grande número (8) a atingir o grau máximo previsto para esta área de foco, 3

empresas atingindo um grau médio de B, e 2 empresas com uma fraca prestação, apenas
atingindo o grau A.

É importante reparar no caso de estudo da empresa H, onde podemos ver a implementação
das competências previstas em A e C, mas não as competências previstas em B, levando ao
grau de maturidade máximo de A. Este acontecimento permite ver a competência C a ser
implementada 9 vezes, mas sendo apenas o grau de competências máximo para 8 empresas.

No geral, observando-se a elevada taxa de implementação das competências, avalia-se a
área de foco de forma positiva, mostrando uma boa organização dos requisitos ao longo
do ciclo de vida do produto, permitindo aumentar o seu potencial, assim como a sua
reutilização.
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Figura 22.: Número de competências de Requirements organizing implementadas por empresa

Figura 23.: Implementação de competências de Requirements organizing
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Figura 24.: Grau de competências implementadas em Requirements organizing

5.1.4 Priorização de Requisitos

Na Priorização de Requisitos, observa-se uma dispersão maior das competências imple-
mentadas, assim como uma anomalia em relação ao que seria previsto: uma diminuição da
taxa de implementação de competências, consoante o aumento da maturidade.

As competências A, B e D são as mais praticadas pelas empresas, sendo que A é imple-
mentada por todas as empresas e B e D por 10 ou mais empresas. Em contraponto, as
competências C e E apenas são implementadas por 5 ou menos empresas.

As competências C e D correspondem ao envolvimento de clientes, potenciais clientes e
partes externas no processo de priorização de requisitos. Estas lacunas devem-se nalguns
casos ao elevado número de clientes existentes, complicando o envolvimento dos mesmos
nestas atividades.

De especial interesse, é o caso de estudo da empresa H, que sendo uma startup e tendo
variados parceiros e poucos recursos, foca a sua priorização nas empresas parceiras. Esta
empresa não implementa a competência C, pois no caso dos clientes, não os envolve de
forma direta, apenas tem em consideração as suas necessidades.

No geral, esta área de foco encontra-se com dificuldades. Podemos observar que das 13

empresas, apenas 5 se encontram com um grau de competências superior a B, e apenas 2

atingem o grau máximo, E.
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Figura 25.: Número de competências de Requirements prioritization implementadas por empresa

Figura 26.: Implementação de competências de Requirements prioritization
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Figura 27.: Grau de competências implementadas em Requirements prioritization

5.1.5 Definição de Versões

Nesta área de foco, ao nı́vel da implementação de competências, podemos observar uma
elevada taxa de implementação das competências A, B e C. A e B são implementadas
por todas as 13 empresas, e B apenas não é implementada por uma empresa (empresa H,
tratando-se de uma startup).

Claramente como um nı́vel bloqueador, surge a competência D. Esta competência não é
praticada por nenhuma das empresas que participaram neste estudo. Nela estava previsto
que uma Optimal Release fosse automaticamente calculada, baseando-se em diversos aspetos
dos requisitos. No entanto, nenhuma das empresas diz ter a capacidade ou ferramentas
necessárias para a sua implementação.

A competência E, sendo praticada por 9 das 13 empresas, mostra um grande interesse
destas empresas no planeamento a médio prazo do produto e o seu nı́vel de maturidade só
não é atingido em nenhum destes casos de estudo, visto a competência D o impedir.

Relativamente às empresas e nı́veis atingidos, 12 das 13 empresas encontram-se no nı́vel
C enquanto que a empresa H se encontra no nı́vel A, pela falta de implementação da
competência B.

No geral, considera-se esta área de foco como positiva, visto que na ausência da com-
petência D, encontrarı́amos 9 empresas no nı́vel de competência E, nı́vel máximo de com-
petência para a Definição de Versões.
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Figura 28.: Número de competências de Release definition implementadas por empresa

Figura 29.: Implementação de competências de Release definition
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Figura 30.: Grau de competências implementadas em Release definition

5.1.6 Validação de Versões

Nesta área de foco, todas as empresas têm implementadas as competências A, 9 das 13

empresas têm implementadas B e apenas 4 têm C. Estes resultados são aceitáveis, mos-
trando o aumento da dificuldade de implementar os nı́veis de maturidade, consoante a
maturidade correspondente.

Assim como a taxa de implementação das competências, também o número de com-
petências praticadas pelas empresas se encontra com valores previsı́veis.

Das 13 empresas, apenas 3 atingem o grau mais elevado de competências implementadas,
mostrando uma grande preocupação em validar e avaliar a versão e os seus retornos, antes
do seu desenvolvimento. O nı́vel B é atingido por 6 empresas, mostrando também alguma
preocupação na definição de padrões de aceitação e 4 empresas apenas atingem o nı́vel de
maturidade A, sendo que realizam apenas uma confirmação da definição da versão.

No geral, esta área de foco encontra-se com um resultado pouco surpreendedor, visto
que existe uma distribuição das empresas pelos poucos nı́veis de maturidade. Apesar de
equilibrada, esta distribuição mostra que existem empresas com um nı́vel muito baixo e
que podem então melhorar as duas práticas e até atingir o nı́vel máximo, à semelhança dos
outros casos de estudo.
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Figura 31.: Número de competências de Release definition validation implementadas por empresa

Figura 32.: Implementação de competências de Release definition validation
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Figura 33.: Grau de competências implementadas em Release definition validation

5.1.7 Gestão de alterações do domı́nio/scope change management

Na Gestão de alterações do domı́nio, a competência A está implementada por 12 das
13 empresas e a competência B pela totalidade das empresas. Estas duas competências
são as que têm maior taxa de implementação nesta área de foco. A competência C é
implementada por 5 das 13 empresas, e D por apenas 2. Estes números mostram que
existe uma preocupação em monitorizar o desenvolvimento do produto, assim como reagir
a eventuais alterações do âmbito, mas mostram também que são poucas as empresas que
realizam análises de impacto ou têm planos definidos para minimizar as alterações no
âmbito do produto.

No que toca à avaliação. a empresa F pratica apenas as atividades previstas em B, fazendo
com que não atinja nenhum nı́vel de maturidade.

Das restantes empresas, 7 atingem o grau de maturidade B, 3 o grau de maturidade C e
apenas 2 completam todas as competências, atingindo a nı́vel de maturidade associado a
D.

No geral, a maturidade desta área de foco não se encontra nem muito elevada nem muito
baixa, visto que a sua maioria se encontra no nı́vel B, assim como que existem várias acima
desse nı́vel.
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Figura 34.: Número de competências de Scope change management implementadas por empresa

Figura 35.: Implementação de competências de Scope change management
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Figura 36.: Grau de competências implementadas em Scope change management

5.1.8 Validação da Release build / Versão compilada

Nesta área de foco, relativamente à implementação das competências, é possı́vel obser-
var que nenhuma das competências é implementada pela totalidade das empresas. A com-
petência A é implementada por 12 das 13 empresas, B por 6 e C por 4 empresas permitindo
ver mais uma vez o número de empresas que implementam a competência a diminuir com
o aumento da maturidade.

Observando os resultados por empresa, é de notar que a empresa E não pratica nenhuma
das atividades previstas nesta área de foco e desta forma não atingindo nenhum nı́vel de
maturidade.

Relativamente às restantes empresas, 6 completam o grau de maturidade correspondente
a A, 4 empresas o grau B e apenas 2 o grau máximo C.

Podemos concluir, através dos resultados desta área de foco, que uma grande parte das
empresas (7 em 13) não valida as suas versões com partes externas, sejam elas independen-
tes ou não. Este processos melhorariam a qualidade do produto, uma vez que as partes
externas não estiveram envolvidas no desenvolvimento do mesmo.
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Figura 37.: Número de competências de Build validation implementadas por empresa

Figura 38.: Implementação de competências de Build validation
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Figura 39.: Grau de competências implementadas em Build validation

5.1.9 Preparação do lançamento / deployment

Na área de foco de Preparação do Lançamento avaliamos a implementação de 6 graus
diferentes de competências e observamos que a taxa de implementação das competências
é elevada. Todas as empresas têm implementadas as competências A e D, 10 empresas têm
implementado B, 11 empresas têm implementado C e E e F são implementadas respetiva-
mente 9 e 4 vezes. Estes números permitem ver que existe um empenho e organização no
lançamento de uma nova versão.

Observando os resultados empresa a empresa, é possı́vel observar que os resultados
são muito dispersos. Existem 3 emrpesas que apenas atingem o grau de maturidade A,
apesar de implementarem entre 3 e 4 competências diferentes, o facto de não realizarem as
actividades previstas em B, bloqueia que avancem para os nı́veis seguintes.

De forma semelhante, 1 empresa atinge apenas o nı́vel B pois apesar de praticar 3 com-
petências diferentes, não pratica C.

Nas restantes empresas, 2 atingem o grau de maturidade máximo D, 3 empresas o grau
E e outras 3 empresas o grau E.

Avaliando esta área de foco no geral, verifica-se que existe um boa quantidade de com-
petências praticadas e os resultados deveriam ser melhores, caso não existisse tanta falta de
dependência entre as competências desta área de foco, pois apesar de todas as emrpesas
implementarem 3 ou mais competências, estas não são dependentes, e permitem que nı́veis
bloqueadores aconteçam com tanta frequência.

De qualquer forma, os resultados podem ser considerados positivos, visto a quantidade
de empresas que implementa dotas as competências, ou as competências que exigem maior
maturidade.
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Figura 40.: Número de competências de Launch preparation implementadas por empresa

Figura 41.: Implementação de competências de Launch preparation
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Figura 42.: Grau de competências implementadas em Launch preparation

5.2 resultados gerais

Funções de negócio

Gestão de Requisitos

Na função de negócio de Gestão de Requisitos, está prevista a gestão contı́nua dos requi-
sitos à parte das versões. As empresas do cluster de Braga que fizeram parte deste estudo,
mostraram resultados de maturidade muito distintos.

Após a construção e análise dos casos de estudo, é possı́vel notar que na escala maturi-
dade de 0 a 10 encontramos resultados de nı́vel 3 até resultados de nı́vel 9.

As empresas D e I destacam-se pela positiva. Estas empresas atingem o nı́vel 9 de matu-
ridade nas práticas de Gestão de Requisitos, mostrando que é possı́vel atingir tais objetivos,
e que existem empresas no cluster de Braga que, além de darem muito valor às práticas de
Gestão de Requisitos, investem muito tempo e recursos nestas atividades.

É também possı́vel encontrar 1 empresa com nı́vel 3, a empresa A, e 5 empresas com nı́vel
5, as empresas G, H, J, L e M. Estas empresas têm ainda um vasto caminho a percorrer, caso
pretendam atingir nı́veis de maturidade muito altos nesta função de negócio.

Olhando para todo o conjunto dos casos de estudo e realizando a média aritmética dos
nı́veis de maturidade, obtemos o valor de 5.7, numa escala de 0 a 10. Este valor, apesar de
ser superior a 5, mostra um resultado baixo e que ainda existe muito trabalho a ser feito na
Gestão de Requisitos.
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Figura 43.: Nı́vel de Maturidade atingido pelas empresas na Área de Foco de Requirements Manage-
ment

Planeamento de Versões

Na função de negócio de Planeamento de Versões, estavam previstas as competências de
gestão do produto necessárias para a criação e lançamento de uma nova versão do produto.

Após a construção e análise dos casos de estudo, é possı́vel observar que na escala de
maturidade de 0 a 10 os resultados variam entre o nı́vel 2 e o nı́vel 7.

Pela positiva, destacam-se mais uma vez as empresas D e I. Estas empresas atingiram
um nı́vel de maturidade de 7, não sendo um valor ótimo, e existindo ainda 3 nı́veis acima,
sendo as empresas que praticam mais competências na área do Planeamento de Versões.

No espectro oposto, as empresas E, F e H obtêm apenas um nı́vel 2 de maturidade nesta
função de negócio. Este resultado mostra uma grande falta de maturidade nestas práticas,
falta essa que podia ser colmatada com a implementação de muitas práticas e competências
previstas por Ebert (2014).

Olhando para todo o conjunto dos casos de estudo e realizando a média aritmética dos
nı́veis de maturidade, obtemos o valor de 4.2, numa escala de 0 a 10. Este valor mostra um
resultado baixo, preocupante e mostra também que ainda existe muito trabalho a ser feito
na área do Planeamento de Versões.
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Figura 44.: Nı́vel de Maturidade atingido pelas empresas na Área de Foco de Release Planning

Considerações finais

Ao longo da análise de resultados, foi possı́vel encontrar algumas particularidades neste
estudo. Encontraram-se, por exemplo, competências que nenhuma empresa atinge.

Nenhuma empresa utiliza técnicas avançadas de engenharia linguı́stica para estabelecer
a relação entre requisitos, assim como nenhuma empresa calcula automaticamente uma
Optimal Release. A ausência destas competências levou à criação de um nı́vel bloqueador
em D, como podemos ver na Tabela 29, na área de foco de Definição de Versões. Apesar
de 8 empresas praticarem a competência correspondente ao nı́vel de maturidade seguinte,
nenhuma teve um nı́vel de maturidade superior a 4, correspondente à competência C, que
antecede o nı́vel bloqueador D.

A existência deste nı́vel bloqueador pode ser um indı́cio de que a matriz de maturidade
criada por Bekkers et al. (2010b) poderá ser aperfeiçoada, de forma a colmatar a existência
de tais acontecimentos.

É também de salientar o resultado da empresa F na área de foco de Gestão de alterações
do Domı́nio e da empresa E na Validação da Release Build. Estas empresas não atingiram
nenhum nı́vel de maturidade nas áreas de foco em questão. No caso da empresa F, esta
tem implementada uma competência prevista na Gestão de alterações do Domı́nio, porém
esta competência é B, fazendo com que o nı́vel A seja bloqueador nesta situação especı́fica.
De forma diferente, a empresa E, na Validação da Release Build não tem implementada
nenhuma das competências propostas, fazendo com que nenhum nı́vel de maturidade seja
atingido.

Olhando para o conjunto de todos os casos de estudo, podemos considerar este resulta-
dos como expectáveis, pois neste conjunto de empresas é possı́vel encontrar empresas com
idades, volumes de negócio, número de colaboradores, entre outros aspetos, muito diferen-
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tes. Estes fatores levam as empresas a não terem as mesmas necessidades ou recursos para
a implementação de todas as competências previstas.

Podemos também observar que, como esperado, na maioria das áreas de foco, com o
aumento da maturidade, o número de empresas que atinge esses nı́veis mantém-se ou di-
minui, surgindo apenas como exceção a Priorização de Requisitos e a Definição da Versões.

No geral, e olhando o resultado de todas as empresas, um nı́vel médio de maturidade
para a Gestão de Requisitos de 5.7 e para o Planeamento de Versões de 4.2, numa escala de
0 a 10, mostra que existe espaço para melhorar e oportunidades para atingir outros nı́veis
de maturidade superiores sem a necessidade de um grande investimento por parte das
empresas.

Focus Area None A B C D E F

Requirements Management

Requirements gathering 0.00 0.00 7.69 7.69 0.00 46.15 38.46

Requirements identification 0.00 23.08 7.69 69.23 0.00

Requirements organizing 0.00 15.38 23.08 61.54

Release Planing

Requirements prioritization 0.00 23.08 38.46 0.00 23.08 15.38

Release definition 0.00 7.69 0.00 92.31 0.00 0.00

Release definition validation 0.00 30.77 46.15 23.08

Scope change management 7.69 0.00 53.85 23.08 15.38

Build validation 7.69 46.15 30.77 15.38

Launch preparation 0.00 23.08 15.38 0.00 15.38 23.08 23.08

Tabela 29.: Distribuição das empresas pelas competências máximas que atingem
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C O N C L U S Ã O E T R A B A L H O F U T U R O

Durante o desenvolvimento da dissertação, foram focadas as Funções de Negócio de
Gestão de Requisitos e Planeamento de Versões, com o objetivo de construir um ques-
tionário, baseado no trabalho realizado por van de Weerd et al. (2010) e continuado e
aperfeiçoado por Bekkers et al. (2012) e no questionário. Pretendemos também seguir a
mesma metodologia de investigação utilizada em Evaluating the Software Product Manage-
ment Maturity Matrix (Bekkers et al., 2012).

Desta forma, foram selecionadas as questões correspondentes às Funções de negócio que
eram pretendidas avaliar e, de seguida, com base nessas questões, foi construı́do um guião
para conduzir uma série de entrevistas com empresários e diretores de empresas de software
da região de Braga. Posteriormente, foram contactadas empresas no sentido de fazerem
parte deste estudo, sendo entrevistadas, e tendo o seu nı́vel de maturidade avaliado.

Por fim, foram analisados os dados obtidos, avaliando o estado de cada empresa, o seu
nı́vel de maturidade atual, quais as áreas em que deveriam procurar melhorar as suas
práticas e o estado das empresas de software na região de Braga em geral, analisando os
resultados ao nı́vel das competências previstas, das áreas de foco em que se integram e
ainda nas funções de negócio que as englobam. Estas análises permitiram obter uma visão
do estado desta indústria, da sua maturidade e dos seus problemas.

É possı́vel concluir que, por si só, as entrevistas influenciam a futura forma como os
entrevistados vêm a gestão de produto de software. Foram colocados numa posição em que
tiveram de pensar se realizavam determinadas atividades, e o facto de nenhuma empresa
completar todos os nı́veis de competência fez com que todas as empresas pudessem ficar a
conhecer práticas por implementar e a sua importância.

Este aspeto encaixa-se na oportunidade da realização de um trabalho futuro, uma vez
que fica a ser possı́vel acompanhar o aperfeiçoamento e a implementação de práticas por
realizar nas empresas cujo nı́vel de maturidade não seja o esperado, bem como acompa-
nhar todo este processo ao longo de um tempo determinado. Por fim, realizar uma nova
avaliação do estado das práticas de Gestão de Requisitos e Planeamento de Versões, conso-
ante a Matriz de Maturidade para SPM (van de Weerd et al., 2010). Este trabalho futuro per-
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mitiria a comparação dos resultados antes e após a intervenção, mostrando a importância
destas práticas.
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