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“Make everything as simple as possible, 

but not simpler.”

Albert Einstein
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RESUMO

Em reação ao complexo e rigoroso processo de desenvolvimento comercial de 

software, as metodologias de desenvolvimento ágil têm conquistado uma crescente atenção 

[3]. Apesar do sucesso reportado, nenhuma das principais metodologias ágeis incorpora 

explicitamente práticas de usabilidade e de design centrado no usuário [1] [3] [26]. Mesmo a 

filosofia ágil não impedindo que haja o foco na usabilidade durante o processo de design, há 

uma lacuna na relação entre metodologias ágeis e usabilidade em desenvolvimento de 

projetos, sendo essa vertente de pesquisa ainda carente. Nesse contexto, surge este trabalho, 

que tem como objetivo principal realizar uma pesquisa sobre a união entre usabilidade e 

metodologias ágeis através de um estudo de caso com uma equipe de desenvolvimento de 

uma aplicação de e-commerce que utiliza a metodologia ágil Scrum. Espera-se que, através do 

estudo de caso, seja possível entender, do ponto de vista prático, os problemas enfrentados no 

processo de design de equipes que adotam metodologias ágeis e, a partir desse estudo, propor 

um método de trabalho que integre o processo de design ao gerenciamento ágil, refletindo

positivamente na usabilidade, e consequente qualidade, do produto desenvolvido por essas 

equipes.

Palavras-chave: Metodologias Ágeis, Usabilidade, Estudo de Caso, Design Centrado 

no Usuário, Experiência do Usuário, Scrum.
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1. INTRODUÇÃO

Este capítulo introdutório tem como objetivo apresentar a motivação para a realização 

da pesquisa relativa a este trabalho de conclusão de curso, assim como elucidar o contexto 

envolvido e os objetivos do trabalho realizado. O capítulo ainda apresenta uma explicação a 

cerca da estrutura do presente documento.

1.1 Motivação e Contexto

Em reação ao complexo e rigoroso processo de desenvolvimento comercial de 

software, as metodologias de desenvolvimento ágil têm conquistado uma crescente atenção 

[3]. Com foco na simplicidade e velocidade [2] e priorizando entregas rápidas e iterativas em 

detrimento da produção de documentação e de modelos extensos, as técnicas de 

desenvolvimento ágil de software têm sido aplicadas com grande sucesso por algumas 

organizações da área de desenvolvimento de software [1]. 

Apesar do sucesso reportado, nenhuma das principais metodologias de 

desenvolvimento ágil incorpora explicitamente práticas de usabilidade e de design centrado no 

usuário [1] [3] [26]. Mesmo a filosofia ágil não impedindo que haja o foco na usabilidade 

durante o processo de design, há uma lacuna na relação entre metodologias ágeis e 

usabilidade em desenvolvimento de projetos, sendo essa vertente de pesquisa ainda carente. 

A usabilidade de um sistema é considerada uma chave crucial para qualidade por estar 

relacionada diretamente à satisfação ou frustração do usuário com o resultado final de um 

sistema [4], portanto, suprir essa carência é uma questão fundamental.

Segundo [1], em 2003, o índice dos artigos do site da Agile Alliance não possuía 

categoria para usabilidade e nenhum artigo era listado com a palavra usabilidade no título,

assim como o termo não aparecia em nenhum sumário. Não havia nenhum trabalho que 

abordasse a união das duas disciplinas. Hoje, sete anos depois, o índice do site já conta com a 

categoria Usability Design que possui 14 artigos. Apesar dessa evolução, a área ainda 

necessita de amadurecimento para que as técnicas de usabilidade sejam levadas da melhor 

forma possível para a prática cotidiana dos projetos que utilizam metodologias ágeis.

1.2 Objetivos

Usabilidade e experiência do usuário estão emergindo como determinantes críticos 

do sucesso de uma aplicação web. Designs pobres de interface aumentam os erros de 

usuários, o que pode ser custoso [5]. Quando o projeto de tal aplicação web é conduzido 
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através de uma metodologia ágil, a questão da união entre metodologias ágeis e usabilidade é 

posta em destaque.

Considerando as colocações acima, este trabalho tem como objetivo principal realizar 

uma pesquisa sobre a união entre usabilidade e metodologias ágeis através de um estudo de 

caso com uma equipe de desenvolvimento de uma aplicação de e-commerce cuja metodologia 

de gerenciamento é ágil. Espera-se que, através do estudo de caso, seja possível entender, do 

ponto de vista prático, os problemas enfrentados no processo de design de equipes que 

adotam metodologias ágeis e, a partir desse estudo, propor um método de trabalho que integre 

o processo de design ao gerenciamento ágil, refletindo positivamente na usabilidade, e 

consequente qualidade, do produto desenvolvido por essas equipes.

1.3 Estrutura do Documento

Este documento possui a seguinte estrutura:

 Capítulo 2 (Referencial Teórico): Apresenta uma breve revisão da literatura 

sobre os temas envolvidos neste trabalho, abordando a temática das 

Metodologias Ágeis e os conceitos relacionados à Usabilidade, bem como 

sobre a união entre esses dois temas.

 Capítulo 3 (Processo de Pesquisa): Descreve o processo da pesquisa 

realizada neste trabalho, apresentando suas fases e as técnicas utilizadas. 

 Capítulo 4 (Estudo de Caso): Apresenta um relato detalhado do estudo de 

caso realizado através de uma visão geral sobre o projeto estudado e o

detalhamento dos procedimentos de coleta de dados utilizados.  

 Capítulo 5 (Resultados Obtidos): Aborda a etapa final do estudo de caso 

conduzido, apresentando as percepções obtidas sobre o processo de 

desenvolvimento do projeto analisado e propondo um modelo de solução para 

o desenvolvimento ágil com foco na usabilidade.

 Capítulo 6 (Conclusões e Trabalhos Futuros): Apresenta o encerramento 

deste trabalho e algumas perspectivas de trabalhos futuros.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma breve revisão da literatura sobre os 

temas envolvidos neste trabalho. A seção 2.1 apresenta a temática das Metodologias Ágeis. A 

seção 2.2 aborda conceitos relacionados à Usabilidade. A seção 2.3 discorre sobre a união 

entre esses dois temas, Metodologias Ágeis e Usabilidade. Por fim, na seção 2.4, são 

apresentadas algumas considerações finais a cerca do conteúdo do capítulo.

2.1 Metodologias Ágeis

2.1.1 O Manifesto Ágil

No final da década de 90, diversas metodologias começaram a obter crescente atenção 

pública. Cada uma possuía diferentes combinações de ideias já conhecidas, de novas ideias e 

da adaptação de ideias antigas; mas todas elas enfatizavam uma estreita colaboração entre 

programadores e as pessoas relacionadas aos negócios, comunicação direta (cara a cara), 

entregas frequentes que agregassem valor ao negócio, times auto-organizáveis e maneiras de 

gerenciar código e time de modo que mudanças inevitáveis de requisitos não gerassem uma 

crise [9]. Nesse período, não havia uma definição formal que englobasse e tratasse as práticas 

citadas.

Em fevereiro de 2001, um grupo de 17 especialistas em software se reuniu na estação 

de esqui Snowbird, nas montanhas de Utah, Estados Unidos da América, para discutir o 

crescente domínio do que chamavam à época de lightweight methods, ou métodos leves.

Nessa reunião, surgiu o Manifesto for Agile Software Development - também conhecido como 

Manifesto Ágil, uma declaração dos valores e princípios que fundamentam o processo de 

desenvolvimento ágil [6] [7]. Na mesma ocasião, o grupo fundou a Agile Software Development 

Alliance.

Em [6], Jim Highsmith e Martin Fowler, ambos autores do Manifesto Ágil, afirmam que, 

à época da elaboração do Manifesto, estavam descobrindo maneiras melhores de desenvolver 

software fazendo o que pregavam e ajudando outras pessoas a fazer o mesmo. Frisando o 

aspecto da descoberta, os autores esclarecem que apesar de os membros da Agile Alliance

serem especialistas reconhecidos de desenvolvimento de software, eles não possuíam todas

as respostas. Outro ponto ressaltado é o que afirma que os autores do Manifesto realmente 

praticaram os métodos indicados por eles em seus respectivos trabalhos.

O Manifesto Ágil valoriza quatro princípios básicos [6] [8] [35]. São eles:

 Os Indivíduos e suas interações estão acima de processos e ferramentas.
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 O funcionamento do software está acima de documentação completa.

 A colaboração dos clientes está acima da negociação de contrato.

 Responder a mudanças está acima de seguir um plano.

Cada ponto segue uma formatação; o primeiro segmento indica uma preferência, 

enquanto o último, apesar de importante, possui menor prioridade.

O Manifesto Ágil conta ainda com 12 princípios que são apresentados no trecho a 

seguir [6]:

 A prioridade é satisfazer o cliente através de entregas rápidas e contínuas de 

software com valor (funcionando corretamente).

 Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo que em um estado avançado 

do desenvolvimento.

 Entregue software funcionando frequentemente, de preferência em prazos

curtos.

 As pessoas relacionadas aos negócios e os desenvolvedores devem trabalhar 

juntas diretamente durante o projeto.

 Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê às pessoas o 

ambiente e o suporte que elas precisam e confie nelas para fazer o trabalho.

 O método de troca de informação mais eficiente e efetivo para um time de 

desenvolvimento é a conversa direta, cara a cara.

 Software funcionando é a medida principal de progresso.

 Processos ágeis promovem ambientes sustentáveis. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários devem manter um ritmo de trabalho constante e 

sustentável.

 Atenção contínua na excelência técnica e no bom design aumenta a agilidade.

 Simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou 

ser feito, é essencial. 

 As melhores arquiteturas, requisitos e design emergem de times auto-

organizáveis.

 Em intervalos regulares, o time deve refletir em como ser mais efetivo e ajustar 

seu comportamento para obter esse objetivo.
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Com o surgimento do Manifesto Ágil, foi posta em destaque uma proposta de 

abordagem diferente das metodologias tradicionais, promovendo um foco maior nos indivíduos 

participantes do projeto, entregas contínuas que agreguem valor e repostas rápidas a 

mudanças durante o desenvolvimento. Em uma pesquisa realizada em 2008 pela VersionOne 

com mais de 2300 pessoas de 80 países a respeito da utilização de metodologias ágeis [27], 

foi pedido aos entrevistados que estimassem o percentual de melhoria que obtiveram ao adotar 

práticas ágeis. Os resultados obtidos estão na Tabela 1. 

Tabela 1 - Melhoria Obtida ao Adotar Práticas Ágeis - Fonte [27]

A partir dos dados da Tabela 1, tem-se que 89% dos entrevistados afirmaram ter obtido 

um crescimento na produtividade de 10% ou mais, 82% afirmaram que obtiveram uma 

aceleração no tempo de mercado de no mínimo 10%, 84% afirmaram ter obtido uma redução 

de 10% ou mais de defeitos no software e 66% obtiveram redução de custos de pelo menos 

10%. 

É importante destacar que o desenvolvimento ágil de software não é apenas um único 

processo bem definido, mas sim uma nomenclatura comum a diversos processos e métodos 

que dividem um conjunto de ideias principais, valores e princípios declarados no Manifesto Ágil 

[10]. Como exemplos de abordagens ágeis, pode-se citar Scrum, Crystal, Adaptive Software 

Development, Dynamic Systems Development, FDD (Feature Driven Development) e XP 

(Extreme Programming) [28]. Na pesquisa realizada pela VersionOne [27], o Scrum foi 

apontado como a abordagem mais utilizada. Observe o Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Que metodologias você acompanha mais de perto? - Fonte [27]

Como mostra o Gráfico 1, 49% dos entrevistados afirmaram seguir o Scrum; esse 

resultado coloca essa abordagem em uma posição de destaque na pesquisa conduzida pelo 

VersionOne [27]. A seguir, serão abordados os detalhes do Scrum.  

2.1.2 Scrum

O Scrum é um framework para desenvolvimento ágil. Nessa abordagem, o projeto é 

dividido em ciclos denominados sprints que, tipicamente, duram de duas a quatro semanas. Os 

sprints são a base das iterações do Scrum, ou seja, o trabalho do projeto é dividido em 

iterações, ou sprints, e em cada uma dessas iterações é executado um conjunto de atividades 

do projeto [24] [25].

Cada funcionalidade a ser implementada no projeto é mantida em uma lista chamada 

Product Backlog. No início de cada sprint, é realizada uma reunião chamada Sprint Planning, 

onde os itens do Product Backlog são priorizados e selecionados pela equipe para serem 

implementados ao longo dessa iteração que se inicia. Os itens selecionados recebem, então, 

um valor estimado pela equipe referente ao esforço de trabalho em horas para implementá-los. 

A esse conjunto de atividades selecionadas dá-se o nome de Sprint Backlog. 

A cada dia de uma sprint é realizada uma breve reunião conhecida como Daily 

Meeting que tem como objetivo atualizar toda a equipe sobre o que foi feito no dia anterior, 
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al�m de identificar impedimentos que estejam atrapalhando a realiza��o de alguma atividade. 

Essa reuni�o � importante para que todos estejam cientes do andamento da sprint. Ao final de 

uma sprint deve-se ter um incremento que possa ser entregue ao cliente. Mesmo que o c�digo 

produzido na sprint n�o seja liberado imediatamente, � recomendado evitar a necessidade de 

se revisar o c�digo depois do fim da sprint; para tanto, deve-se codificar, testar e entregar o 

incremento ao cliente o quanto antes [11]. 

No final de uma sprint � feita uma retrospectiva sobre o trabalho realizado durante 

aquele per�odo, onde � feita uma avalia��o sobre o que funcionou bem durante a sprint, o que 

pode ser melhorado e que a��es devem ser tomadas para tanto. Ap�s a retrospectiva, a 

equipe realiza o planejamento de uma nova sprint, reiniciando o ciclo do Scrum. A Figura 1

mostra um esquem�tico do processo descrito. 

Figura 1 - Processo do Scrum

Segundo a Scrum Alliance, organiza��o sem fins lucrativos que se empenha em 

fornecer informa��es sobre esse framework a seus usu�rios, existem tr�s pap�is no Scrum 

[24]. S�o eles:

 Product Owner: Em tradu��o literal, � o dono do produto. Define as caracter�sticas do 

produto ou os resultados desejados; juntamente com o Scrum Master, � respons�vel 

por manter uma lista priorizada dos requisitos que devem ser implementados, o 

Product Backlog. Pode ajustar caracter�sticas ou resultados esperados do produto 

conforme o necess�rio e aceitar ou rejeitar os resultados das sprints. 

 Scrum Master: � um ‘l�der-facilitador’ que trabalha pr�ximo ao Product Owner. Seu 

papel como facilitador � garantir que a equipe esteja funcionando e produzindo 

totalmente. Deve possibilitar o trabalho cooperativo entre pessoas de diferentes pap�is 
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e funções, remover os impedimentos que surgirem e proteger a equipe de 

interferências externas. O Scrum Master também deve assegurar que o processo 

definido está sendo seguido.

 Time: O time, como é denominada a equipe de desenvolvimento no Scrum, deve 

possuir idealmente poucos integrantes. O Scrum Master, ao contrário do que possa 

parecer, não gerencia o time; o time no Scrum é auto-organizável. Na reunião de 

planejamento da sprint e durante sua execução, o time se organiza para atender o 

trabalho compreendido no Sprint Backlog. É estimulada a comunicação verbal entre 

todos os membros da equipe e entre todas as disciplinas envolvidas.

O Scrum vem sendo utilizado para o desenvolvimento de produtos desde o início da 

década de 90, porém, vale ressaltar que ele não é um processo ou uma técnica para 

desenvolvimento, mas sim um framework dentro do qual é possível empregar diversos 

processos e técnicas. Fundamentado na teoria de controle de processos empíricos, o Scrum 

emprega uma abordagem iterativa e incremental objetivando otimizar a previsão e o controle 

de riscos [29].

2.1.3 Comparação com os Métodos Tradicionais

As metodologias tradicionais de desenvolvimento de software, também conhecidas 

como metodologias pesadas ou orientadas a documentação, surgiram em uma época em que

o acesso a computadores era bastante limitado e não havia o apoio de ferramentas modernas 

de desenvolvimento, o que fazia com que o custo de realizar alterações nos projetos fosse 

muito grande [12]. No cenário dessa época, os projetos de software eram planejados e 

documentados por completo antes da implementação.

A metodologia tradicional Waterfall ou Cascata segue um fluxo cronológico 

unidirecional, onde os produtos de uma fase são utilizados na seguinte. A Figura 2 ilustra essa 

situação. Essa abordagem em si não representa um problema, porém, ela é indicada para os 

casos em que os requisitos do sistema são bem conhecidos, estáveis e imutáveis, não sendo 

necessário voltar a fases anteriores por erros na especificação. No entanto, o contexto atual de 

desenvolvimento de software torna, muitas vezes, esse modelo inviável; o ambiente das 

organizações é dinâmico, o que não permite requisitos estáticos [12].

As metodologias ágeis têm sido apontadas como uma alternativa às metodologias 

tradicionais no desenvolvimento de software. Processos de desenvolvimento de software 

orientados a documentação podem ser, em alguns casos, limitantes para os desenvolvedores.  

Em projetos em os requisitos são mutáveis, o custo de refazer parte do código não é muito alto, 

as equipes são pequenas e as datas de entregas do software são curtas, as metodologias 
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ágeis são indicadas [12]. Na Tabela 2, adaptada de [13], é possível observar um comparativo 

entre os métodos tradicionais e ágeis.

Figura 2 - Modelo Cascata

Tabela 2 - Comparação Metodologias Tradicionais e Ágeis - Fonte: [13]
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Como nas metodologias ágeis a proposta é utilizar pequenos ciclos para implementar 

um subconjunto das funcionalidades do sistema por vez, praticamente em cada iteração são

realizadas todas as fases dos modelos tradicionais. A distância temporal entre cada uma das 

fases do desenvolvimento do projeto é encurtada, o que permite que alterações nos requisitos 

do sistema possam ser acomodadas mais facilmente, pois não há a obrigação de se definir 

tudo no começo do projeto, como ocorre nas metodologias tradicionais.

2.2 Usabilidade

2.2.1 Conceito

A usabilidade geralmente é considerada como o fator que assegura que determinado 

produto é fácil de usar, eficiente e agradável para seu usuário. O termo está relacionado à 

otimização das interações estabelecidas entre as pessoas e produtos interativos, possuindo

relação com os métodos utilizados para melhorar a facilidade de uso de um produto ao longo 

do seu processo de criação [14]. 

A usabilidade pode ser dividida em seis componentes de qualidade [15]; são eles:

 Eficácia: Se refere a quanto um sistema é bom em fazer o que se espera dele. 

 Eficiência: Se refere à maneira como um sistema auxilia os usuários na 

realização de suas tarefas, mas especificamente à rapidez com que o usuário 

desempenha as atividades necessárias após aprender a utilizar o sistema.

 Segurança: Relacionado à proteção do usuário de situações perigosas ou 

indesejáveis. Abrange questões relacionadas à ocorrência de erros por parte 

do usuário, como, por exemplo, a necessidade de prevenir o usuário de 

cometer erros graves e de fornecer ao usuário várias formas de recuperação 

ou retorno no caso de erros.

 Utilidade: Este ponto se refere à verificação de se um sistema propicia as 

funcionalidades que possibilitam a seus usuários realizar as tarefas que 

necessitam ou desejam de forma a satisfazê-los.

 Facilidade de aprendizado: Também conhecido por Learnability, refere-se à

facilidade com que o usuário é capaz de realizar tarefas simples ao utilizar o 

sistema pela primeira vez, ou seja, verifica o quão fácil é para o usuário 

aprender a usar o sistema em questão.
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 Facilidade de memorização: Também conhecido por Memorability, trata de 

quão fácil é para o usuário lembrar-se de como utilizar o sistema após passar 

um período sem utilizá-lo.

A usabilidade busca ressaltar a importância de se pensar no usuário e em sua reação 

ao utilizar um sistema [16]; por essa razão, possui relação direta com a satisfação ou frustração 

do usuário com o resultado final de um dado produto [4]. Principalmente para aplicações web, a 

usabilidade é uma questão fundamental; ao se deparar com web sites com falhas na 

usabilidade, como informações difíceis de serem encontradas, os usuários costumam 

abandonar o sistema ou apresentar baixa produtividade [14]. 

Para aplicações corporativas, a busca por uma melhor usabilidade pode permitir 

redução de custos devido à melhora da produtividade do usuário, uma vez que menos tempo é

gasto para aprender e utilizar o sistema, assim como menos erros são provocados por 

utilização incorreta [1]. Nos casos das aplicações de e-commerce, o investimento na 

usabilidade pode ser fundamental para que os usuários façam negócio ao invés de abandonar 

o site. Por essas razões, o foco na usabilidade durante o processo de desenvolvimento de um 

sistema é fundamental.

2.2.2 Teste de Usabilidade

O teste de usabilidade é um processo que busca avaliar como está um produto em 

relação a determinados critérios de usabilidade, fazendo uso de técnicas específicas e da 

participação de uma amostra de pessoas que representem o grupo de usuários do produto em 

questão. De acordo com o que é citado em [16], os testes de usabilidade são mais eficientes 

quando conduzidos como parte constituinte do processo de desenvolvimento de um produto, 

uma vez que essa abordagem permite maiores chances de se descobrir falhas de usabilidade

e de corrigi-las ao longo dos ciclos de desenvolvimento.

Nos testes de usabilidade é pedido aos usuários que realizem tarefas pré-definidas 

enquanto os observadores tomam nota das dificuldades encontradas ao utilizar o produto e do 

sucesso, ou insucesso, do usuário em realizar essas atividades. É importante lembrar que, 

durante esse processo, o observador não deve interferir no comportamento dos usuários, sob o 

risco de invalidar os resultados dos testes. O observador deve permitir que o usuário resolva 

sozinho qualquer problema que apareça durante a realização do teste, procurando que sua 

presença afete o mínimo possível a interação entre produto e usuário.

Após a realização de um teste de usabilidade, os resultados obtidos devem ser 

cuidadosamente analisados. Soluções para os problemas encontrados referentes aos critérios 

de usabilidade devem ser propostas e estudadas para que o produto seja modificado para 
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atender essas quest�es. Quando se julgar que o produto j� n�o mais possui as falhas de 

usabilidade encontradas no teste, um novo teste deve ser feito para avaliar se realmente as 

solu��es aplicadas surtiram o efeito desejado. 

2.2.3 Design Centrado no Usuário 

Segundo [10], o design centrado no usu�rio ou UCD (User Centered Design) descreve 

um conjunto de abordagens e atitudes que buscam desenvolver sistemas us�veis. A filosofia 

do UCD � manter o foco no entendimento do usu�rio como forma de obter informa��es que 

permitam trabalhar o design, uma vez que o objetivo de um sistema � servir seu usu�rio. 

O UCD possui quatro princ�pios fundamentais [10]. S�o eles: 

 Foco contínuo no usuário desde o princípio: � imprescind�vel entender o 

contexto onde est� inserido o produto, quem s�o seus competidores e 

usu�rios. � preciso estudar a fundo seu usu�rio, suas caracter�sticas e 

comportamentos, al�m de observ�-los executando suas tarefas. Para que o 

usu�rio entenda o produto em quest�o, � preciso antes que a equipe envolvida 

no projeto entenda o usu�rio; por isso, ele deve ser envolvido no processo 

design. 

 Avaliações empíricas: O design deve ser avaliado desde o princ�pio, atrav�s 

de um processo que deve incluir avalia��es emp�ricas nas quais o usu�rio 

realize tarefas reais utilizando prot�tipos; as rea��es e desempenho do usu�rio

devem ser observados e analisados. O processo de design e desenvolvimento 

do produto deve ser guiado pelos resultados dessas avalia��es.

 Design iterativo: Quando problemas de design forem detectados atrav�s de 

testes com o usu�rio, eles devem ser solucionados e, em seguida, novos 

testes devem ser conduzidos para avaliar a solu��o. Essa abordagem 

configura a iteratividade existente no processo de design e desenvolvimento de 

um projeto guiado pelo UCD; o projeto passa por ciclos de ‘design - teste -

avalia��o - redesign’ repetidamente, quantas vezes se fizerem necess�rias.

 Design integrado: Todos os aspectos da usabilidade do sistema devem 

evoluir em paralelo. Os esbo�os da interface e a elabora��o de manuais 

devem ser feitos no in�cio do projeto; isto permite que a abordagem global do 

design detalhado da interface seja desenvolvido e testado em um est�gio 

inicial.
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Com a proposta de abordagem de desenvolvimento do UCD, é possível manter o foco 

no usuário e, consequentemente, investir na usabilidade do produto ao longo de todo o 

processo de desenvolvimento [30]. Ao contrário dos projetos onde as avaliações de usabilidade 

são feitas em períodos muitos espaçados ou apenas na etapa final de desenvolvimento, no 

UCD o custo das modificações no design é menor, pois as avaliações são feitas continuamente

ao longo do projeto, o que diminui as chances de grandes modificações ocasionadas por 

defeitos no design. 

2.3 A Abordagem da Usabilidade no Desenvolvimento Ágil

A engenharia de software é definida como uma disciplina que lida com

desenvolvimento, operação e manutenção de software. Já a interação humano-computador, ou 

IHC, é uma disciplina que trabalha com projeto, avaliação e implementação das interações 

entre os usuários e sistemas de computadores, preocupando-se com o impacto que o software 

causa no usuário e no seu contexto social [31].

A engenharia de software, em geral, considera a usabilidade como uma questão da 

interface do sistema, lidando com esse aspecto apenas no final do processo de 

desenvolvimento, quando partes do software consideradas mais importantes já estão prontas.

Em contrapartida, a IHC procura estudar cuidadosamente o usuário e suas tarefas, a fim de 

obter um sistema que supra da melhor forma os objetivos e necessidades do usuário. Além 

disso, a IHC considera que o estudo das interações com o sistema deve fazer parte do 

processo de construção inicial do projeto. Apesar de possuírem princípios diferentes, há uma 

necessidade de se promover uma colaboração entre os trabalhos desenvolvimentos por essas 

duas disciplinas, uma vez que há uma sobreposição em seus objetos de estudo [31].

A princípio, as comunidades de engenharia de software e de interação humano-

computador não demonstravam muito interesse na questão da abordagem da usabilidade, ou 

do design centrado no usuário, em projetos ágeis [10]. Segundo [1], em 2003, o índice dos 

artigos do site da Agile Alliance não possuía categoria para usabilidade e nenhum artigo era 

listado com a palavra usabilidade no título, assim como o termo não aparecia em nenhum 

sumário; consequentemente, trabalhos que abordassem a união das duas disciplinas não eram 

encontrados. No entanto, hoje, após sete anos, o índice do site já possui a categoria Usability 

Design, que soma 14 artigos. Esse fato é um indicativo do aumento gradativo do interesse no 

assunto.

Infelizmente, a maioria dos artigos que tratam da temática usabilidade e 

desenvolvimento ágil foca em apenas um processo ágil, o Extreme Programming, e em como 

ele é utilizado em conjunto com a usabilidade em um projeto específico [10]. Apesar de existir o 

interesse tanto do mercado como da academia em realizar pesquisas nessa área, o fato da 
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usabilidade e do design centrado no usuário não serem constituídos de apenas um único 

processo bem definido, configura-se como uma dificuldade para o estabelecimento de soluções

que não sejam para projetos pontuais, mas que possam ser aplicadas em geral. 

Em [10], é defendido que as pesquisas nessa área devem buscar primeiramente 

entender os princípios e filosofias do desenvolvimento ágil e do UCD, ao invés de procurar 

estudar técnicas ou processos específicos. Desse modo, seria possível estabelecer uma 

abordagem que relacionasse os dois temas de forma genérica e não apenas fazendo-se uso

de soluções pontuais. 

As abordagens ágeis por si só não trabalham os princípios fundamentais da 

usabilidade e do UCD [3] [10].  O foco do desenvolvimento ágil é um pouco diferente do 

apresentado no UCD. As práticas ágeis mantêm o foco fundamentalmente no gerenciamento 

de projeto e na organização dos times, além de trabalhar com táticas detalhadas de 

codificação. Já o UCD foca nos métodos necessários para o design e a avaliação da 

usabilidade. Apesar dessas duas áreas não abordarem as mesmas questões relacionadas ao 

desenvolvimento de sistemas, segundo [10], há uma séries de qualidades inerentes à cultura 

ágil que podem propiciar uma base sólida para as atitudes centradas no usuário, são elas: foco 

nas pessoas, na comunicação e na colaboração do cliente, necessidade de participação do 

cliente e do usuário e um processo aberto a adaptações.

É importante ressaltar que, apesar da filosofia ágil não ser explicitamente contra o 

UCD, as qualidades supracitadas que podem favorecer a base pro UCD não necessariamente 

refletem o foco no usuário e na usabilidade. Tais qualidades, se não forem aliadas às técnicas 

de UCD, não surtirão efeito por si só na usabilidade de um projeto ágil. Infelizmente, a 

existência desses valores básicos em comum entre essas duas abordagens não são 

suficientes para garantir uma união. 

Alguns processos ágeis possuem características que podem impedir ou dificultar uma 

abordagem centrada no usuário [10]; alguns exemplos são o foco na programação, a utilização 

de testes automatizados, interações muito pequenas, incrementos muito rápidos, ausência de 

profissionais envolvidos com usabilidade e utilização de técnicas insatisfatórias para modelar 

os usuários e suas tarefas. Apesar da existência desses desafios, a busca pela adaptação do 

UCD para o desenvolvimento ágil, ou vice-versa, continua; o que torna essa linha de pesquisa 

bastante sedenta de resultados.
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2.4 Considerações Finais

Este capítulo apresentou o referencial teórico que fundamentou a realização deste 

trabalho de conclusão de curso através de uma breve revisão da literatura sobre os temas 

envolvidos. 

Foram apresentados os princípios fundamentais das metodologias ágeis - foco maior 

nos indivíduos, entregas contínuas e respostas rápidas a mudanças; bem como foi 

apresentada uma breve comparação entre as metodologias ágeis e as tradicionais. As bases 

do framework do Scrum, metodologia ágil utilizado pelo projeto analisado no estudo de caso

que se segue, também foram apresentadas. 

A partir da explanação a respeito da usabilidade e do design centrado no usuário, a 

temática da adequação do processo de design no gerenciamento ágil foi posta em destaque. 

Apesar da filosofia ágil não ser explicitamente contra o processo de design, não há 

recomendações em suas diretrizes que reflitam o foco no usuário e na usabilidade. Sendo a 

base fundamental para a realização deste trabalho, a integração entre o processo de design e 

o gerenciamento ágil é uma área de pesquisa ainda sedenta de resultados.

Os capítulos que se seguem abordam o processo de pesquisa realizado ao longo deste 

trabalho, cujos resultados serviram de base para a elaboração de um modelo de solução que 

visa ao foco no usuário e na usabilidade no processo de desenvolvimento ágil.
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3. PROCESSO DE PESQUISA

Segundo [17], uma pesquisa pode ser definida como “um conjunto de a��es, propostas 

para encontrar a solu��o para um problema, que t�m por base procedimentos racionais e 

sistem�ticos’’, sendo ela realizada “quando se tem um problema e n�o se tem informa��es 

para solucion�-lo”. 

Este cap�tulo tem por objetivo apresentar o processo da pesquisa realizada neste 

trabalho. Na se��o 3.1, s�o abordadas as caracter�sticas que definem o tipo de pesquisa 

realizada. Na se��o 3.2, as fases da pesquisa s�o apresentadas; o funcionamento do processo 

de pesquisa e as t�cnicas utilizadas s�o explicados. 

3.1 Caracterização da Pesquisa

Este trabalho de conclus�o de curso tem como objetivo determinar diretrizes para guiar 

o processo de desenvolvimento �gil com enfoque no processo de design do produto, de 

maneira a tirar o maior proveito de t�cnicas relacionadas � usabilidade sem descaracterizar 

seu processo �gil. Para tanto, fez-se necess�ria a realiza��o de uma pesquisa de campo para 

responder as seguintes quest�es: 

Q1. Como o processo de design � integrado ao processo de engenharia de software 

em projetos �geis?

Q2. Como t�cnicas relacionadas � usabilidade podem ser adotadas no processo de 

desenvolvimento �gil?

De acordo com sua natureza, a pesquisa realizada para responder as quest�es acima

� classificada como aplicada, uma vez que objetiva gerar conhecimento para uma situa��o

pr�tica dirigido a um problema espec�fico. Em rela��o � abordagem do problema, optou-se pela 

pesquisa qualitativa, uma vez que havia a necessidade do pesquisador entender os fen�menos 

relacionados ao problema da perspectiva dos envolvidos. 

Enquanto a pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificado, ou seja, 

pode ser traduzido em n�meros que ser�o classificados e analisados, a pesquisa qualitativa 

acredita que existe uma rela��o entre o mundo e a subjetividade das pessoas envolvidas que 

n�o pode ser traduzido em n�meros. Segundo [17], na pesquisa qualitativa “o ambiente natural 

� a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador � o instrumento-chave”. Os dados 

descritivos s�o obtidos atrav�s do contato direto e interativo entre o pesquisador e a situa��o 

que � objeto do estudo, sendo as informa��es coletadas analisados indutivamente. 

Em rela��o ao objetivo, a pesquisa conduzida pode ser classificada em explorat�ria e 

descritiva. A pesquisa explorat�ria permite que sejam ampliados os conhecimentos sobre 
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fenômenos poucos conhecidos, proporcionando uma maior familiaridade com o problema. 

Envolve levantamentos bibliográficos, entrevistas com pessoas relacionadas à situação 

pesquisada e análise de exemplos que facilitem a compreensão do problema. Já a pesquisa 

descritiva trabalha com a observação, registro, descrição e estabelecimento de correlações 

entre fatos ou fenômenos de uma determinada realidade. 

Em relação aos procedimentos técnicos, foi utilizada a pesquisa bibliográfica como 

método auxiliar e o estudo de caso como técnica central. A pesquisa bibliográfica se apóia em 

materiais já publicados, como livros, artigos e materiais disponíveis na Internet. Já o estudo de 

caso envolve o estudo profundo de um ou poucos objetos, com o intuito de se obter um amplo 

e detalhado conhecimento.

3.2 Etapas da Pesquisa

A pesquisa em questão foi composta por três etapas principais que podem ser 

observadas na Figura 3. 

Figura 3 - Etapas da Pesquisa

Fase 1: Definição e Planejamento

A etapa de Definição e Planejamento começou com a definição do tema que seria 

abordado neste trabalho de conclusão de curso. Foi sugerida pela professora Dra Carina Frota, 
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orientadora deste trabalho, a utiliza��o, como objeto de estudo, de um projeto de 

desenvolvimento de uma aplica��o e-commerce que, orientado atrav�s de uma metodologia 

�gil, enfrentava dificuldades em aplicar t�cnicas relacionas � usabilidade no seu processo de 

trabalho.

Ap�s a escolha do tema, o objetivo do trabalho foi definido: determinar diretrizes para 

guiar o processo de design no trabalho da equipe do projeto em estudo, de maneira a tirar o 

maior proveito de t�cnicas relacionadas � usabilidade sem descaracterizar seu processo de 

desenvolvimento �gil. Para tanto, era preciso responder dois questionamentos fundamentais: 

“Como o processo de design � integrado ao processo de engenharia de software em projetos 

�geis?” e “Como t�cnicas relacionadas � usabilidade podem ser adotadas no processo de 

desenvolvimento �gil?”. Essas duas perguntas serviram como guia no processo de pesquisa. 

Para alcan�ar o objetivo final do presente trabalho, era preciso antes chegar �s respostas

dessas perguntas. 

Em seguida, iniciou-se a pesquisa bibliogr�fica. Segundo [18], “a principal vantagem da 

pesquisa bibliogr�fica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fen�menos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. Foram 

utilizados livros, artigos, teses e outros materiais dispon�veis em sites especializados nos 

assuntos envolvidos. Vale ressaltar que, apesar de n�o indicado na Figura 3, a pesquisa 

bibliogr�fica, no presente trabalho, ultrapassou a fase de Defini��o e Planejamento, ocorrendo 

tamb�m durante a fase de Estudo de Caso, por�m com menor �nfase. 

Ap�s a defini��o do problema a ser estudado e do contexto em que estava inserido, foi 

poss�vel determinar o tipo de pesquisa a ser realizado – j� explicado com mais detalhes na 

se��o anterior, Caracterização da Pesquisa. Essa etapa � fundamental, pois permite uma

fundamenta��o te�rica para as etapas que se seguem na pesquisa, visto que para cada tipo de 

pesquisa, h� determinadas t�cnicas a serem seguidas. 

Com a determina��o da classifica��o da pesquisa a ser realizada – aplicada, 

qualitativa, explorat�ria e descritiva, foi poss�vel determinar as t�cnicas de coleta e o m�todo 

central. Foram realizadas pesquisas documentais, um grupo focal e entrevistas semi-

estruturadas ao longo do processo de Estudo de Caso. 

Fase 2: Estudo de Caso

Nesta segunda fase, teve in�cio o Estudo de Caso propriamente dito. Caracterizado 

pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, o Estudo de Caso apresenta, 

segundo [18], certas vantagens:
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 Estímulo a novas descobertas: Devido à flexibilidade de seu planejamento, é 

possível que o pesquisador, ao ter seu interesse despertado por outro aspecto 

não percebido anteriormente, modifique o planejamento inicial. Essa 

característica é fundamental nos casos em que os aspectos mais relevantes 

para a solução do problema não são considerados inicialmente, mas só 

percebidos ao longo do processo de pesquisa.

 Ênfase na totalidade: O pesquisador focaliza as múltiplas dimensões 

envolvidas no problema como um todo, permitindo um maior entendimento da 

situação. 

 Simplicidade de procedimentos: Quando comparado com outras técnicas, o 

Estudo de Caso apresenta procedimentos de coleta e análise de dados 

bastante simples.

Para a realização deste Estudo de Caso, foram selecionadas algumas técnicas de 

coleta empíricas apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 - Técnicas de Coleta

A primeira técnica de coleta utilizada foi a pesquisa documental. Após a análise de 

documentos e apresentações sobre o trabalho desenvolvido no projeto em estudo, foi possível 

ter uma idéia preliminar sobre o que era desenvolvido pela equipe do projeto. Em seguida, foi 

realizado um grupo focal seguindo um formato de grupo de trabalho, onde os integrantes da 

equipe do projeto, contando com a presença da pesquisadora, participaram de dinâmicas que 

buscaram elucidar os pontos fortes e fracos no andamento do projeto. 

As informações obtidas no grupo focal foram fundamentais para a etapa seguinte. Foi 

possível perceber os problemas enfrentados pelo projeto e, a partir daí, aprofundar a pesquisa 

bibliográfica. Com as informações obtidas, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 

o objetivo de validar as informações colhidas até o momento, além de elucidar novos pontos.
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Fase 3: Análise e Conclusão

Nesta etapa final do processo de pesquisa, foi possível fazer a triangulação dos dados 

coletados através das diversas fontes. Com as técnicas de coleta citadas foi possível 

compreender a dinâmica do funcionamento da equipe do projeto, os papéis desempenhados 

por cada integrante e os pontos que estavam prejudicando o andamento do trabalho. Colher 

informações com fontes diferentes foi fundamental para o entendimento da situação como um 

todo, tendo acesso à perspectiva de pessoas que desempenhavam papéis diferentes. 

A partir das informações provenientes da pesquisa bibliográfica e da análise dos 

resultados obtidos através do estudo de caso, foi possível elaborar o modelo da solução;

diretrizes foram traçadas com base no que é proposto como solução pela literatura.

As informações obtidas no processo do Estudo de Caso serão abordadas mais 

detalhadamente no Capítulo 4, e o modelo de solução será apresentado no Capítulo 5.
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4. ESTUDO DE CASO

Este capítulo objetiva apresentar um relato detalhado do estudo de caso realizado 

neste trabalho. Na seção 4.1, é apresentada uma visão geral sobre o projeto estudado, são 

abordadas questões como suas metas, a filosofia de trabalho utilizada pela equipe de 

desenvolvimento e os papéis desempenhados pelos seus integrantes. Na seção 4.2, são

detalhados os procedimentos de coleta de dados realizados durante o estudo de caso. 

4.1 Objeto de Estudo

Na procura de um tema para ser abordado neste trabalho de conclusão de curso, a 

aluna Flávia Chaves e sua orientadora, professora Dra Carina Frota, buscavam um problema 

real do cotidiano que fosse passível de uma solução prática. Nesta busca, um projeto de 

cooperação entre o Centro de Informática da UFPE e uma grande empresa nacional fabricante 

de servidores, desktops e notebooks foi escolhido.  As seções a seguir apresentam algumas 

informações a cerca deste projeto.

4.1.1 Visão Geral do Projeto

Segundo os números da ebit, empresa referência no fornecimento de informações 

sobre e-commerce nacional, o comércio eletrônico brasileiro cresceu 30% em 2009, faturando 

R$10,6 bilhões. Para 2010, a previsão de crescimento continua no mesmo ritmo. Ainda 

segundo a ebit, no primeiro semestre de 2009, os produtos de informática foram o terceiro tipo 

de mais vendido em volume de pedidos. Acompanhando essa tendência do mercado, foi 

criado um projeto de cooperação entre o Centro de Informática e uma empresa nacional 

fabricante de computadores cuja meta é a criação de um modelo de negócio para vendas on-

line. 

O projeto engloba o desenvolvimento de aplicações B2B e B2C inovadoras. 

Aplicações B2B, ou Business to Business, são as que trabalham com transações comerciais 

entre empresas. Já B2C, ou Business to Consumer, trata do comércio entre empresa e 

consumidor.  Em linhas gerais, o projeto tem como meta produzir um portal que permita o 

aumento das vendas da empresa em questão através da criação de dois módulos: o primeiro 

deve permitir a realização de vendas para outras empresas e o segundo, a venda direta ao 

consumir final. Durante a realização do estudo de caso, a equipe do projeto estava 

desenvolvendo o primeiro módulo; o segundo módulo só terá início no segundo semestre de 

2010.
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Um ponto importante a se levantar é a distância física existente entre o cliente do 

projeto e a equipe responsável pelo seu desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento está 

localizada em Pernambuco, enquanto o cliente está em São Paulo. 

4.1.2 Dinâmica de Trabalho

Com foco na flexibilidade e reuso da aplicação Web e na agilidade e qualidade de 

entregas rápidas, o projeto adotou um processo de desenvolvimento ágil guiado pelo 

framework Scrum. Sua dinâmica se apóia na colaboração ativa do cliente, na entrega rápida e 

contínua de funcionalidades que agreguem valor ao negócio, na habilidade de responder a 

mudanças e no conceito de Time Box, que trabalha com as ideias de prazos e custos fixos, 

mas listas de funcionalidades que podem variar.

O ciclo básico de desenvolvimento do projeto é apresentado na Figura 4. 

Figura 4 - Ciclo de Desenvolvimento do Projeto
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Reuniões

Tal como indicado pelo Scrum, o projeto possui dois tipos de reuniões: a diária (ou 

Daily Meeting) e a de planejamento das sprints (ou Sprint Planning). A reunião diária tem 

duração média de 20 minutos. Nela é discutido o andamento das atividades da sprint e 

conduzido um breve planejamento, juntamente com uma priorização, das atividades a serem 

realizadas. Já as reuniões de planejamento das sprints duram um dia inteiro, sendo realizadas 

a cada duas ou três semanas, período de duração das sprints do projeto. Nessas reuniões, as 

funcionalidades do sistema são analisadas e decompostas em tarefas que integrarão o Sprint 

Backlog. Após esta seleção, toda a equipe de desenvolvimento atribui para cada atividade um 

valor, que varia de um a oito, referente ao esforço necessário em horas para realizá-la.

Equipe

A equipe é composta por nove integrantes, sendo três deles estagiários. A distribuição 

dos papéis está ilustrada na Figura 5 

Figura 5 - Atribuição de Papéis
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Ainda em rela��o � distribui��o de pap�is na equipe, faz-se necess�rio realizar duas 

observa��es: o papel de Scrum Master cabe � gerente do projeto e, para fins de simplifica��o, 

o grupo formado pelos pap�is de desenvolvedor s�nior, engenheiro de testes, desenvolvedores 

plenos e estagi�rios de desenvolvimento e de testes ser� referenciado como time de 

desenvolvimento ao longo deste estudo.

4.2 Coleta de Dados

A prepara��o para coleta de dados no estudo de caso pode ser uma etapa complexa e 

dif�cil, pois, caso n�o seja conduzida adequadamente, pode prejudicar toda a investiga��o e o 

trabalho realizados at� o momento. Robert Yin afirma em [19] que “muitas pessoas acreditam, 

incorretamente, que est�o suficientemente habilitadas para realizar estudos de caso porque 

consideram o m�todo f�cil de usar. Na realidade, a pesquisa de estudo de caso est� entre os 

tipos mais dif�ceis de pesquisa a serem realizados, devido � aus�ncia de procedimentos de 

rotina. Os investigadores de estudo de caso devem seguir � vontade, portanto, na abordagem 

das incertezas dos procedimentos durante o curso do estudo”. 

Ainda segundo Yin, um bom pesquisador de estudo de caso deve ser capaz de 

formular boas quest�es, evitar parcialidade, ter no��o clara dos assuntos estudados, al�m de 

ser um bom ouvinte e saber ser flex�vel e adapt�vel �s novas situa��es que possam ocorrer ao 

longo da pesquisa. Para garantir a qualidade de seu estudo, � ainda altamente aconselh�vel 

que o pesquisador fa�a uso de diversas t�cnicas de coleta de dados e evid�ncias, de forma a 

aumentar a confiabilidade dos dados obtidos. 

Como j� mencionado no Capítulo 3, foram adotados neste estudo de caso tr�s 

t�cnicas de coleta de dados: pesquisa documental, grupo focal e entrevistas semi-estruturadas. 

A seguir, s�o descritos os procedimentos realizados em cada uma dessas t�cnicas.

4.2.1 Pesquisa Documental

A pesquisa documental e a bibliogr�fica possuem muitas semelhan�as; a diferen�a 

fundamental entre elas est� na natureza das fontes utilizadas. A pesquisa bibliogr�fica faz uso 

de contribui��es reconhecidas de diversos autores sobre determinados assuntos. J� a 

pesquisa documental utiliza materiais que ainda n�o receberam um tratamento anal�tico ou que 

ainda podem ser reelaborados; como exemplo pode citar memorandos, regulamentos, 

relat�rios de empresas e relat�rios de pesquisas. 

Em [18], � defendido que certas fontes que normalmente s�o consultadas nas 

pesquisas documentais podem ser tratadas como fontes bibliogr�ficas; jornais, boletins e 
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folhetos são alguns exemplos. Desta forma, afirma [18], seria possível tratar a pesquisa 

bibliográfica como um tipo de pesquisa documental que se vale especialmente de materiais 

especializados que passaram por uma análise prévia. Com o intuito de organizar a estrutura da 

documentação deste estudo de caso, o conceito de pesquisa documental utilizado nesta seção 

será limitado aos documentos que não receberam tratamento analítico, de forma a diferenciá-la 

da pesquisa bibliográfica realizada para se garantir um conhecimento sobre as áreas 

estudadas. 

A pesquisa documental conduzida neste trabalho foi realizada com a autorização da 

coordenadora do projeto objeto de estudo. Foram fornecidos pela equipe do projeto uma 

apresentação com uma visão geral sobre sua meta e estrutura e um documento com o roteiro 

de um teste de usabilidade utilizado no projeto. É importante ressaltar que, por ser tratar de um 

convênio estabelecido com uma empresa, o acesso a documentos do projeto era restrito 

devido à confidencialidade exigida. 

A apresentação fornecida foi elaborada pela coordenadora e pela gerente do projeto 

com o objetivo de apresentar o convênio estabelecido. Através na análise deste documento, foi 

possível ter uma visão geral do projeto. Muitas das informações utilizadas na seção 4.1.1 

Visão Geral do Projeto, por exemplo, foram obtidas através dele. Foi possível identificar 

informações preliminares necessárias ao entendimento do projeto, tais como motivação para 

estabelecimento do convênio, metas e resultados esperados, filosofia de trabalho da equipe, 

processo de desenvolvimento adotado, stakeholders ou as pessoas envolvidas no negócio e o 

escopo do projeto. 

Essa pesquisa documental preliminar foi fundamental para a coleta inicial de 

informações sobre a realidade do projeto.  Uma das vantagens dessa técnica é possuir apenas 

o custo do esforço e tempo gastos pelo pesquisador na busca das fontes e na sua análise, não 

sendo necessário tomar tempo algum dos envolvidos no projeto pesquisado, o que, em um 

ambiente empresarial, poderia se tornar um contratempo. A partir da pesquisa documental, foi 

possível estabelecer uma base de informações sobre o projeto, que possibilitou à pesquisadora

dar prosseguimento às etapas seguintes da pesquisa. 

4.2.2 Grupo Focal

O grupo focal é uma técnica de pesquisa que coleta dados através da discussão em 

grupo de um tópico especial sugerido pelo pesquisador. O facilitador da discussão tem o papel 

de estabelecer e facilitar a discussão, não de realizar uma entrevista em grupo. A unidade de 

análise do grupo focal é o próprio grupo. Esta técnica apresenta-se como um recurso que 

permite compreender o processo de construção das percepções, atitudes e representações 
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sociais de um grupo; ou seja, a din�mica de interinflu�ncias que existe na forma��o de 

opini�es dentro de um grupo a respeito de um determinado tema. 

Logo ap�s a pesquisa documental, foi realizado um grupo focal com a equipe de 

desenvolvimento do projeto – desenvolvedores, webdesigner, engenheiro de software, gerente 

e coordenadora. Na ocasi�o, algumas din�micas foram conduzidas com o objetivo de estimular 

a equipe a elucidar quais pontos no projeto estavam funcionando de maneira satisfat�ria, e 

quais necessitavam de melhora.

Uma das din�micas realizadas, denominada TREM, buscava realinhar as atitudes do 

cotidiano da equipe, levantando os pontos que deveriam ser transformados, real�ados, 

eliminados e mantidos. Esta din�mica tem como objetivo avaliar o que se gosta e que tem valor 

na equipe, mas que precisa de reparo ou de transformação, o que se gosta, mas que est�

escondido e precisa ser valorizado ou realçado, ou que n�o se gosta ou que n�o vale a pena 

ser reformado e deve ser eliminado e, por fim, o que se gosta e est� em bom estado e, por 

isso, deve ser mantido. Este processo permite que seja analisado o n�vel de satisfa��o e 

insatisfa��o dos envolvidos com o projeto a partir da observa��o dos pontos citados em cada 

item. No Apêndice A, � poss�vel observar os pontos levantados pela equipe durante a 

realiza��o desta din�mica.

As percep��es retiradas do grupo focal encontram-se inseridas nos resultados do 

estudo de caso que ser�o apresentados no Capítulo 5.

4.2.3 Entrevistas Semi-Estruturadas

A entrevista semi-estruturada � caracterizada pela exist�ncia de um guia que cont�m 

sugest�es de pesquisas e dicas que s�o utilizadas pelo pesquisados para orient�-lo do 

desenvolvimento da entrevista, garantindo que todos os t�picos de seu interesse ser�o 

abordados. N�o h� uma ordem r�gida na abordagem das quest�es de uma entrevista semi-

estruturada; o desenvolvimento da entrevista se adapta ao entrevistado, com um alto grau de 

flexibilidade na explora��o das quest�es a serem trabalhadas.

Durante o estudo de caso foram realizadas duas entrevistas semi-estruturadas, uma 

com o webdesigner da equipe e outra com um representante dos desenvolvedores. As 

entrevistas abordaram quest�es relativas ao processo de trabalho no projeto, problemas 

potenciais observados pelos integrantes e como eram trabalhadas as t�cnicas relativas � 

usabilidade. O roteiro das entrevistas pode ser encontrado no Apêndice B. Para o registro do 

conte�do das entrevistas, foi utilizado um gravador, cuja grava��o foi transcrita posteriormente. 

A pesquisadora tamb�m fez uso de um bloco de anota��es para tomar nota de alguns pontos 

relevantes durante o processo. 
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As percepções e resultados obtidos a partir do estudo de caso serão apresentados no 

capítulo seguinte, juntamente com a solução proposta. 
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5. RESULTADOS OBTIDOS

Este capítulo tem por objetivo apresentar a etapa final do estudo de caso conduzido. 

Na seção 5.1, são abordadas as percepções obtidas a partir do estudo de caso sobre o 

processo de desenvolvimento do projeto analisado. Na seção 5.2, é proposto um modelo de 

solução para o processo de desenvolvimento ágil com enfoque em práticas do design centrado 

no usuário. Na seção 5.3, são apresentadas as considerações finais sobre as percepções 

obtidas através do estudo de caso, a solução proposta e as contribuições esperadas com sua 

utilização. 

5.1 Percepções da Equipe

Durante o processo de coleta de dados através do grupo focal e das entrevistas semi-

estruturadas, foi possível ter acesso a informações sobre o processo de gerenciamento do 

projeto que não constavam nos documentos utilizados na pesquisa documental. A análise dos 

dados coletados segue distribuída em tópicos para uma melhor organização de ideias.

Atribuição de Papéis

Como já apresentado no capítulo anterior (vide Figura 5), devido ao número reduzido 

de integrantes no projeto, algumas pessoas acumulam papéis. A gerente, que atua como 

Scrum Master, também é engenheira de testes. Outro acúmulo de papéis foi percebido durante 

a realização das entrevistas semi-estruturadas; a coordenadora também atua como Product 

Owner devido à distância do cliente.

Com relação ao processo de design, não existe uma equipe dedicada exclusivamente 

à experiência do usuário e à usabilidade no projeto e, segundo sua coordenadora, não há a 

possibilidade de se criar uma. A equipe conta com um designer de interfaces, sendo o 

processo de avaliação de usabilidade realizado pela coordenadora e pela gerente. 

Distância do Cliente

Como já mencionado, o cliente está localizado em São Paulo, enquanto a equipe de 

desenvolvimento trabalha em Pernambuco. Esta distância foi citada, tanto no grupo focal como 

nas entrevistas, como um fator que impõe certas dificuldades. Devido à distância, o contato 

direto com o cliente só é feito em intervalos espaçados de tempo, quando a gerente e a 

coordenadora do projeto viajam a São Paulo ao fim de uma sprint. 

Cliente versus Usuário

Durante o desenvolvimento deste estudo de caso, a equipe estava desenvolvendo o 

primeiro módulo do projeto, a aplicação Business to Business. Segundo os entrevistados, neste 
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primeiro m�dulo, a �rea comercial do cliente � o principal usu�rio; por este motivo, ao longo do 

processo de pesquisa foi percebido que n�o havia diferencia��o dos termos ‘usu�rio’ e ‘cliente’ 

por parte dos entrevistados. Durante o processo de avalia��o da usabilidade, as valida��es 

s�o feitas com o pr�prio cliente. 

Desejo do Cliente

Segundo o material colhido nas entrevistas, o cliente n�o possu�a no��o exata do que 

desejava ao in�cio do projeto. Foi feita uma an�lise de similares e o desenvolvimento de 

prot�tipos e cen�rios no in�cio do projeto a fim de facilitar a elucida��o de requisitos. Ainda 

segundo o que foi afirmado nas entrevistas, no est�gio atual de desenvolvimento do projeto, o 

cliente ainda demonstra algumas d�vidas sobre o que deseja; o que tr�s � tona a quest�o de 

requisitos mut�veis.

Dinâmica de Trabalho em uma Sprint

No come�o do projeto, o trabalho dos desenvolvedores e do designer come�ou na 

mesma �poca, n�o havendo sprints de diferen�a. O designer tinha que produzir o design de 

funcionalidades que seriam trabalhadas pelos desenvolvedores na mesma sprint (Figura 6).

Segundo as informa��es coletadas, essa din�mica trouxe alguns problemas ao projeto. O 

designer ficava sobrecarregado de trabalho e, por dependerem do produto do designer naquela 

sprint para produzir, os desenvolvedores ficavam impedidos de prosseguir. Quando se falar em 

sprints de tr�s semanas, o caso do projeto em quest�o, esses gargalos podem gerar atrasos 

bastante custosos. 

Figura 6 - Processo de Desenvolvimento Observado Inicialmente

No per�odo da realiza��o do grupo focal, a realidade do projeto ainda era a 

apresentada na Figura 6. Ap�s um per�odo de cerca de duas semanas de trabalho intensivo, o 
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designer conseguiu que seu trabalho estivesse ao menos uma sprint a frente do trabalho dos 

desenvolvedores. As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas após essa modificação na 

dinâmica de trabalho. A Figura 7 ilustra o processo de trabalho da equipe com uma sprint de 

diferença entre o designer e os desenvolvedores.

Figura 7 - Processo de Desenvolvimento com uma Sprint de Diferença entre Designer e Desenvolvedores

Como pode ser observado na Figura 7, com essa dinâmica, designer e 

desenvolvedores trabalham paralelamente, porém não nas mesmas funcionalidades, o que 

evita os problemas de dependência que geravam atrasos. O designer trabalha na sprint n as 

funcionalidades que serão implementadas pelos desenvolvedores na sprint (n+1). Esse 

processo de trabalho com ao menos uma sprint de vantagem do designer já é conhecida na 

literatura e, como será visto em 5.2 Proposta de Solução, trabalhar o design do produto em 

sprints anteriores à da implementação é um princípio básico para times ágeis.

Processo de Avaliação da Usabilidade 

Em relação às técnicas de avaliação de usabilidade, só a utilização de protótipos e 

criação de cenários foram detectadas na pesquisa. Segundo as informações obtidas, no início 

do projeto foram criados cenários e protótipos para elucidar os requisitos junto ao cliente. 

Durante o andamento do projeto, são realizadas visitas ao cliente com um intervalo de tempo 

considerável, o que dificulta a obtenção constante de feedback do usuário, desejo externado 

pelo designer. Nessas visitas, que ocorrem ao final das sprints, a gerente e a coordenadora 

levam os incrementos potencialmente entregáveis para serem validados pelo cliente, bem 

como protótipos funcionais que estiverem prontos. Um roteiro com perguntas pré e pós-teste e 

algumas tarefas a serem realizadas pelo cliente servem de guia a essa avaliação. 

Mesmo com a utilização de cenários e protótipos funcionais, problemas relativos ao 

estudo da usabilidade durante o processo de desenvolvimento foram reportados pela equipe. 

Algumas situações de retrabalho ocorreram devido ao produto idealizado pela equipe não se 
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adequar ao desejo do cliente. Quando questionado sobre seu processo de criação, o designer 

afirmou que desenvolvia as interfaces baseados em seu conhecimento adquirido, a partir do 

que ele pensa ser essencial ao usuário, como a necessidade de poucas etapas para realizar 

alguma atividade. Sobre quando alguma dúvida surgia, afirmou que procurava a coordenadora, 

que também exerce o papel de Product Owner. Após o design inicial de uma interface, o 

designer encaminha o produto para avaliação da gerente e de outros integrantes da equipe, 

procurando a opinião de várias pessoas. 

Um dos desejos externados pelo design sobre seu processo de criação foi o de ter 

mais tempo para experimentar. Ele afirma que, em uma situação ideal, gostaria de ter mais 

tempo para pesquisar sobre a interface em construção, para que possa fazer experiências e 

ver qual ideia melhor ser adéqua à necessidade. 

Entendimento do Projeto

Segundo o material coletado, um dos problemas potenciais da equipe é a visão geral 

do projeto. Nem todos os integrantes têm uma visão geral do projeto, das necessidades e do 

perfil do cliente. Este ponto representaria um problema para o trabalho tanto do designer como 

dos desenvolvedores, visto que entender o produto que se está desenvolvendo, bem como o 

usuário a que se destina, é um ponto fundamental ao sucesso de um projeto.

5.2 Proposta de Solução

Após a análise dos resultados obtidos a partir do estudo de caso sobre a realidade, 

problemas e limitações do projeto em estudo, técnicas e indicações propostas pela literatura 

foram estudadas, selecionadas e adaptadas com o intuito de propor uma metodologia de 

trabalho para projetos ágeis em que se dê ênfase à usabilidade no processo de design do 

produto. O modelo proposto é explorado a seguir. 

5.2.1 Caminho de Trabalho Paralelo

Ao fim da análise dos resultados obtidos no estudo de caso, procurou-se observar 

quais pontos da problemática da condução do processo de design em uma metodologia ágil 

não seriam exclusivos à equipe estudada, mas sim pertinentes a outros projetos, a fim de que a 

solução proposta neste trabalho possuísse uma maior abrangência de aplicação. Três pontos 

principais foram destacados. São eles:

 Equipe de trabalho: Equipe de projeto com poucos integrantes. Existência de 

acúmulo de funções. Impossibilidade da existência de equipe dedicada 

exclusivamente à experiência do usuário.
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 Acesso ao cliente e ao usuário: Grande distância física em relação ao cliente 

e/ou usuário.  Impossibilidade de acesso constante ao cliente/usuário seja pela 

distância, seja por outros fatores externos. 

 Retrabalho no design: Situações de retrabalho devido a modificações no 

design após avaliação junto ao cliente/usuário. Pode acarretar em um atraso no 

trabalho no time de desenvolvimento devido ao atraso na entrega do design. 

A partir destes três pontos principais, observou-se a necessidade da elaboração de 

um modelo de trabalho onde o time de design possuísse tempo suficiente para elaborar o 

design e avaliá-lo junto ao usuário, e onde possíveis modificações nos protótipos após esta

validação com o usuário não atrasassem o trabalho do time de desenvolvimento. Alguns 

artigos sobre o tema foram analisados a fim de se chegar a uma solução. 

Uma vez que a usabilidade é um conceito chave dentro da filosofica do design 

centrado no usuário [32], procurou-se elaborar um modelo de integração entre o processo de

design e o desenvolvimento ágil, de modo a propiciar um desenvolvimento centrado no usuário, 

ou seja, um design centrado no usuário. O modelo de trabalho paralelo que será abordado a 

seguir foi retirado de [20], onde Desirée Sy descreve o processo pelo qual sua empresa, a 

Autodesk Inc., passou ao adotar o desenvolvimento ágil para novos produtos.

Desirée Sy descreve um esquemático de trabalho paralelo do time de 

desenvolvimento e do time de design de interação em um processo de design centrado no 

usuário. A Figura 8, retirada de seu artigo, ilustra essa prática. 

Figura 8 - Modelo de Trabalho Paralelo – Fonte: [20]
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Como pode ser observado na Figura 8, o modelo proposto em [20] prega que o 

primeiro ciclo do projeto, ou ciclo 0, seja dedicado ao planejamento e à coleta de dados a 

respeito do cliente, com o objetivo de elucidar os requisitos do produto a ser desenvolvido. No 

ciclo 1, o time de desenvolvimento trabalha na arquitetura do sistema, que não necessita do 

design de interação com o usuário, ou outra funcionalidade que necessite de apenas pouca 

interação. Isso ocorre para permitir que o time de design de interação tenha tempo para 

conduzir suas investigações de usabilidade. 

Nesse modelo de trabalho paralelo, a coleta de dados junto ao cliente/usuário através 

de investigações contextuais e entrevistas ocorre com duas semanas de antecedência à 

implementação das funcionalidades em questão. O design é trabalhado um ciclo antes e a 

validação do incremento produzido pelo time de desenvolvimento é realizada um ciclo após a 

implementação. 

O modelo apresentado por Desirée Sy serviu de base para um novo modelo,

elaborado neste trabalho de conclusão de curso, onde se procurou criar um maior intervalo 

entre a elaboração do design e sua implementação. Esta adaptação foi feita com o intuito de 

permitir que haja tempo suficiente para o time de design conduzir as avaliações dos protótipos 

e realizar qualquer retrabalho no design que seja necessário, tudo isso sem afetar o trabalho 

do time de desenvolvimento. A Figura 9 ilustra o modelo proposto.

Como mostra a Figura 9, o trabalho da equipe deve começar na sprint 0 com a coleta 

de requisitos, análise de similares, planejamento, criação de cenários, personas e definições de 

pontos da avaliação heurística; estas duas últimas atividades ainda serão aprofundadas neste 

trabalho. Nas sprints 1 e 2, o time de desenvolvimento deve trabalhar na arquitetura do sistema 

ou em funcionalidades que necessitem de pouca interação com o usuário. Como no modelo 

proposto em [20], isto ocorre para permitir que o time de design comece seu trabalho de estudo 

das interações com o usuário e obtenha duas sprints a frente dos desenvolvedores. O trabalho 

de design de um conjunto de funcionalidades começa duas sprints antes de sua 

implementação. Caso haja a necessidade de modificações no design, elas serão feitas uma 

sprint antes de sua codificação.

Com relação à equipe do estudo de caso, as validações com o cliente/usuário serão 

feitas pela coordenadora (que também desempenha o papel de Product Owner) e pela gerente 

(que também é a Scrum Master), uma vez que elas são as pessoas que mantêm contato direto 

com o cliente. Deste modo, no projeto do estudo de caso, o time de design é composto pelo 

designer de interfaces, a coordenadora e a gerente.

Ainda traçando um paralelo com o projeto do estudo de caso, uma das principais 

modificações em relação ao modelo já adotado pela equipe e exposto na Figura 7 é a 

quantidade de sprints de diferença entre os times de desenvolvimento e de design. No modelo 

adotado atualmente pelo projeto, o time de design está apenas uma sprint a frente do de 
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desenvolvimento. Sabendo que o custo de uma modificação é menor quando feito na fase de 

projeto, o modelo proposto permite que se a necessidade de se realizar alguma grande 

modificação em um protótipo for detectada, haverá tempo hábil para o time de design realizar 

tais modificações antes que o design seja encaminhado para implementação. 

Figura 9 - Modelo de Trabalho Adaptado
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Com esse modelo, espera-se que o time de desenvolvimento não sofra atrasos 

devido à necessidade de esperar o design ser retrabalhado para codificarem alguma 

funcionalidade. Também se espera que, devido à vantagem de duas sprints em relação ao time 

de desenvolvimento, o time de design possua o tempo necessário para experimentação das 

interfaces; desejo exposto pelo designer do projeto do estudo de caso durante o processo de 

coleta de dados.

Como é comum para equipes de desenvolvimento de software assumir a criação de 

módulos ou até mesmo projetos diferentes ao longo de sua existência, um modelo de trabalho

a ser realizado durante a transição entre projetos foi criado (vide Figura 10). Esse modelo deve 

ser utilizado pela equipe do estudo de caso na transição entre o desenvolvimento do módulo da 

aplicação Business to Business e o desenvolvimento do módulo Business to Consumer.

Como ilustra a Figura 10, durante duas sprints, a equipe estará desenvolvendo 

atividades dos dois módulos. Após produzir o design do último conjunto de funcionalidades do 

módulo 1, o time de design deve começar o trabalho equivalente ao ciclo 0 do módulo 2, ou 

seja, coleta de requisitos, criação de personas, cenários ou qualquer outra atividade necessária 

ao melhor entendimento do módulo que se inicia.  No mesmo momento, o time de 

desenvolvimento ainda deve estar trabalhando na implementação de funcionalidades cujo 

design das interfaces já foi desenvolvido e validado em sprints anteriores.

Na última sprint do módulo 1, o time de desenvolvimento estará trabalhando na 

implementação do último conjunto de funcionalidades, enquanto o time de design está voltado 

ao design do primeiro conjunto de funcionalidades do módulo 2 que só será encaminhado para 

codificação após ser validado junto ao cliente e retrabalhado, caso necessário. Após o 

encerramento desta sprint, o time de desenvolvimento finalmente entrará no módulo 2, 

iniciando os trabalhos de desenvolvimento de funcionalidades que necessitem da menor 

interação possível com o usuário para que, novamente, sejam mantidas duas sprints de 

diferença em relação ao trabalho dos times de desenvolvimento e de design.
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Figura 10 - Modelo de Trabalho na Transição entre Módulos
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5.2.2 Boas Práticas de Trabalho

Nesta seção serão indicadas algumas boas práticas que devem ser realizadas 

durante o processo de desenvolvimento ágil a fim de obter melhores resultados em relação ao 

processo de design e o estudo da usabilidade.

Prática 1. Itere o design e a implementação separadamente, mas não simultaneamente.

Essa prática é apenas um reforço ao que é proposto no modelo abordado na seção 

anterior. Objetiva sincronizar o trabalho de design e desenvolvimento, diminuindo as chances 

de haver impedimentos ao trabalho do time de desenvolvimento devido a atrasos do time de 

design, assim como procura permitir que haja mais tempo para o estudo e a avaliação da 

usabilidade antes da codificação de uma funcionalidade.

Prática 2. Faça o usuário visível a todos.

Durante o estudo de caso, foi detectada a necessidade de se fazer o usuário mais 

visível a todos os integrantes da equipe. Se um produto é feito para um usuário, é fundamental 

que todos que trabalhem no projeto entendam para que usuário estão trabalhando. 

Especialmente no projeto analisado no estudo de caso, o entendimento dos usuários será um 

pouco mais difícil na aplicação Business to Consumer, visto que, por ser uma aplicação voltada 

ao negócio com consumidores em geral, o grupo de usuários será mais abrangente.

É sugerido que projetos ágeis adotem a utilização de Personas, técnica de análise de 

contexto que utiliza pessoas fictícias para representar grupos de usuários de um determinado 

produto. As personas são uma maneira bastante efetiva de transmitir comportamentos, 

objetivos, desejos, necessidades e frustrações do usuário para a equipe do projeto de um 

produto.

Para se criar personas é preciso antes pesquisar e observar padrões e tendências de 

expectativa e comportamento entre seus usuários. Há dois tipos principais de personas; a 

primária, que deve ser atendida prioritariamente pela aplicação, e a secundária [34]. Alguns 

pontos principais que devem fazer parte da persona são um nome, uma foto, detalhes 

pessoais, objetivos em relação ao produto [33]. Na Figura 11, é apresentado um template para 

a criação de personas específico para o módulo Business to Consumer do projeto estudado. A 

Figura 12 ilustra um exemplo prático de persona elaborada a partir desse template. 
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Figura 11 - Template Criação de Persona
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Figura 12 - Exemplo prático de persona para a aplicação Business to Consumer

Prática 3. Faça uso de protótipos para facilitar a obtenção do feedback do usuário.

Quando se quebra um projeto em pequenas partes, como ocorre no desenvolvimento 

ágil, há o risco de que a usabilidade geral do produto seja afetada. Para evitar este tipo de 

problema e para facilitar a coleta do feedback do usuário, é indicado que se faça uso de 
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prot�tipos, ou seja, uma vers�o inicial da interface de um determinado produto, que pode ou 

n�o ser funcional. 

A ideia da prototipa��o � avaliar em conjunto com o usu�rio a experi�ncia 

proporcionada por uma interface elaborada pela equipe, antes mesmo que a equipe de 

implementa��o entre em a��o. Esta t�cnica pode evitar retrabalhos futuros no c�digo j� 

implementado, o que poderia ser custoso. A cria��o de prot�tipos, como foi mencionado 

durante o processo de coleta de dados, ainda faz com que toda a equipe visualize mais 

facilmente como deve ser o produto. 

Prática 4. Mantenha uma visão coesa da arquitetura da interface do usuário.

Como abordado em [21], � necess�rio que se tenha uma vis�o hol�stica do projeto em 

desenvolvimento. � preciso que em intervalos regulares – � sugerido ao projeto abordado no

estudo que este intervalo seja de tr�s em tr�s meses, a equipe se re�na e analise o projeto em 

desenvolvimento como um todo; apesar de suas partes serem desenvolvidas em separado, 

todas as partes, quando unidas, devem formar uma unidade coesa. Esta vis�o do todo � 

importante para que a equipe observe o status de seu projeto e o que vir� nas pr�ximas sprints

e proponha solu��es hol�sticas de design, caso seja necess�rio.

Idealmente, segundo [21], o per�odo levado por essa reuni�o de avalia��o hol�stica do 

projeto seria de uma sprint, configurando o chamado design vision sprint. Infelizmente, esta 

id�ia n�o se ad�qua � realidade do projeto estudado; uma vez que seu tempo previsto de 

dura��o � de cerca de um ano, uma pausa de uma sprint sem produzir c�digo ou design do 

produto seria muito tempo. Por este motivo, � sugerido ao projeto abordado no estudo de caso 

que sua avalia��o dure em torno de um dia. Essa sugest�o tamb�m pode ser seguida por 

outros projetos cuja dura��o prevista seja pequena, em torno de um ano. 

Prática 5. Faça uso da Avaliação Heurística.

A Avalia��o Heur�stica � um m�todo que objetiva descobrir grandes problemas de 

interface atrav�s da verifica��o de uma lista de regras (heur�sticas) ou na pr�pria experi�ncia 

dos avaliadores. Essa t�cnica se apresenta como uma forma f�cil e r�pida de se avaliar 

problema de usabilidade que pode ser aplicado em qualquer fase do ciclo de desenvolvimento 

de um produto, sendo mais aconselh�vel nas fases iniciais onde as interfaces se restringem a 

um esbo�o.

Para o projeto em estudo, � sugerido que a Avalia��o Heur�stica seja realizada pelo 

time de design. Segundo [22], � recomendada a participa��o de ao menos dois avaliadores 

com conhecimentos em usabilidade, devido � subjetividade do m�todo; por este motivo, � 

indicado que ao menos dois componentes do time de design atuem em conjunto na realiza��o 

da avalia��o.
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Esse método foi proposto ao projeto em estudo para que seja feita uma avaliação 

prévia dos protótipos antes que esses sejam encaminhados à validação com o usuário. Como 

foi observada na coleta de dados, uma versão mais intuitiva deste método já era aplicado pela 

equipe, quando, por exemplo, o designer afirmou que procurava utilizar sua experiência sobre 

o que seria mais adequado para o usuário na concepção das interfaces; porém há a 

necessidade de se formalizar essa técnica a fim de obter resultados mais precisos. 

Visando à formalização dessa técnica, é apresentado a seguir um conjunto de

heurísticas propostas em [23] que foram adaptadas em [22] para o ambiente web. É indicado 

que os integrantes da equipe em estudo repassem essas heurísticas no período de 

planejamento de cada projeto (sprint 0 da Figura 9) para que os itens da avaliação estejam 

claros a todos.

 Status do sistema: A aplicação deve manter o usuário informado sobre sua 

localização e a ação que está sendo executada. Por exemplo, deve haver um feedback 

adequado para informar ao usuário que ação desejada foi realizada com sucesso. Em 

ações que são divididas em etapas, o usuário deve ser sempre informado em que 

etapa está e quantas faltam para finalizar a ação.

 Compatibilidade do sistema com o mundo real: A linguagem utilizada deve ser 

familiar ao público alvo e as informações devem estar organizadas de forma lógica e 

natural para o usuário.

 Controle do usuário e liberdade: Os usuários precisam ter a sensação de que 

controlam a aplicação e que esta responde a seus comandos. Por exemplo, é indicado 

que não se faça uso de janelas do tipo pop-up que abrem automaticamente sem a 

solicitação do usuário.

 Consistência e padrões: A aplicação deve ser sempre consistente. Um padrão de 

hierarquia de informação deve ser adotado. Também deve haver um padrão no 

esquema de cores, na tipologia, na diagramação, no cabeçalho, nos botões, nos links, 

na linguagem utilizada e no formato das mensagens de erro. 

 Prevenção de erros: A aplicação deve ser projetada de maneira a evitar que o usuário 

cometa erros. As informações devem estar bem organizadas para que o usuário não 

cometa um erro ao acessar uma página indesejada e seja obrigado a retornar à página 

anterior. Em campos de preenchimento, por exemplo, deve ser explicitado o formato de 

preenchimento e, caso algum campo seja preenchido incorretamente, a aplicação deve 

alertar o usuário e oferecê-lo uma forma simples de correção.

 Reconhecimento ao invés de lembrança: O usuário não deve ser obrigado a lembrar 

de uma informação que estava em uma página acessa anteriormente na aplicação. Em 
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uma aplica��o de e-commerce, por exemplo, o usu�rio deve ter acesso f�cil a qualquer 

momento a informa��es importantes como o valor total de sua compra ou os itens 

comprados.

 Flexibilidade e eficiência de uso: A aplica��o deve ser projetada para atender 

usu�rios de todos os n�veis, dos experientes aos iniciantes. Uma pr�tica comum � 

oferecer uma p�gina especial para os usu�rios que est�o acessando a aplica��o pela 

primeira vez com um link de ‘meu primeiro acesso’. Tamb�m � importante fornecer 

atalhos para que os usu�rios experientes possam realizar as a��es desejadas no 

menor n�mero de cliques.

 Estética e design minimalista: Deve-se evitada a utiliza��o de elementos 

desnecess�rios � aplica��o que possam distrair ou confundir o usu�rio, tirando seu 

foco das informa��es realmente relevantes. As informa��es devem ser exibidas em 

n�vel de detalhe progressivo. As informa��es priorit�rias devem ser destacadas na 

p�gina inicial da aplica��o, devendo ser exibidas de forma que o usu�rio n�o necessite 

rolar a p�gina para visualiz�-las.

 Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros: As mensagens de 

erro da aplica��o devem fornecer informa��es que permitam ao usu�rio corrigir o 

problema. Deve-se evitar utilizar mensagens padr�es de erro, como, por exemplo, “404

P�gina n�o encontrada”.

 Ajuda e documentação: A aplica��o deve fornecer ao usu�rio um recurso de ajuda 

integrado.

5.3 Considerações Finais

Este cap�tulo apresentou as percep��es a respeito do projeto analisado no estudo de 

caso e a proposta de solu��o elaborada a partir dos resultados obtidos. 

A partir da an�lise dos dados coletados no estudo de caso, sete t�picos principais 

sobre a realidade da equipe estudada foram identificados: atribui��o de pap�is, dist�ncia do 

cliente, cliente versus usu�rio, desejo do cliente, din�mica de trabalho em uma sprint, processo 

de avalia��o da usabilidade e, por fim, entendimento do projeto.

Tendo como base o estudo da literatura existente sobre a integra��o de t�cnicas de 

design no processo de gerenciamento �gil e a an�lise dos t�picos referentes �s percep��es 

sobre o projeto estudado, um modelo de solu��o foi proposto. A partir da an�lise de quais 

pontos da problem�tica observada na equipe do estudo de caso n�o seriam exclusivos � 

equipe, mas sim pertinentes a outros projetos que utilizam metodologias �geis, tr�s pontos 
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principais foram levantados: equipe de trabalho, acesso ao cliente e ao usuário e retrabalho do 

design. 

A partir desses três pontos principais, foi observada a necessidade de um modelo de 

trabalho onde o time de design possuísse tempo suficiente para trabalhar o design, sem que 

possíveis modificações nos protótipos após a validação com o usuário atrasassem o trabalho 

do time de desenvolvimento. Com isto, foi proposto um modelo de trabalho onde os times de 

design e desenvolvimento trabalham paralelamente, porém, não simultaneamente. 

Também foram sugeridas, neste capítulo, cinco boas práticas de trabalho que devem 

ser utilizadas durante o processo de desenvolvimento ágil a fim de obter melhores resultados 

em relação ao processo de design e o estudo da usabilidade. 

Espera-se que a utilização do modelo de solução proposto neste capítulo contribua 

para uma boa condução do processo de design no desenvolvimento ágil, e consequente 

melhora na usabilidade do produto final. 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Com o aumento da adoção das metodologias de desenvolvimento ágil, segundo 

destaca [12], o desafio do futuro ágil é encontrar maneiras de eliminar alguns de seus pontos 

fracos, como a falta do suporte direto aos princípios fundamentais da usabilidade, sem tornar 

essas metodologias pesadas. Este trabalho apresentou um estudo realizado sobre a 

integração entre o processo de design e o gerenciamento ágil, procurando conceber um 

modelo de diretrizes que facilitem a condução do processo de design e a utilização de estudos 

de usabilidade sem descaracterizar a filosofia ágil. 

Foram observadas, através do estudo de caso, algumas características e problemas 

existentes no projeto analisado que influenciariam diretamente a condução do processo de 

design, como o tamanho reduzido da equipe de trabalho, o acesso restrito aos clientes e 

usuários e a ocorrência de retrabalho devido a erros no design. Esses pontos levantados, que 

também podem ser pertinentes a outros projetos, serviram de guia para a construção de uma 

solução para a condução do processo de design ágil.

Em relação a trabalhos futuros, espera-se a realização de outros estudos de caso 

com equipes ágeis com o objetivo de fortalecer os resultados encontrados neste trabalho. 

Através do cruzamento dos resultados obtidos neste projeto e nos estudos de caso 

futuramente conduzidos, pretende-se obter uma proposta de solução mais abrangente, que 

englobe possíveis problemáticas que não tenham sido percebidas ao longo do presente 

trabalho.
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APÊNDICE A

Itens levantados pela equipe do projeto durante a realização da dinâmica TREM 

(transformar, realçar, eliminar e manter) durante a condução do grupo focal.

TRANSFORMAR

Comunicação com o cliente

Entendimento das funcionalidades

Feedback do cliente

Integração do design com a programação (aumentar)

Metodologia de testes do sistema

Maneira de priorização de pequenas correções

Promover folgas entre o deadline de entrega e as viagens para ter contato 

com o cliente

REALÇAR

Liberdade e criatividade do design versus o tempo

Regularização das práticas relacionadas às métricas (padrões) de 

desenvolvimento

Pré-planejamento antes do planejamento da sprint

ELIMINAR

Gargalos no design

Incertezas na integração do sistema

Demora de feedback do cliente

Distância física do cliente

Design e programação da mesma funcionalidade na mesma sprint

Mudanças de última hora
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MANTER Integração da equipe

Práticas de gestão de pessoas

Comunicação do time

Produtividade

Metodologia de trabalho
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APÊNDICE B

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O DESIGNER DO TIME

Tópico Principal Perguntas Principais Perguntas adicionais

Processo de Trabalho  Voc� poderia me contar 

como foi a fase inicial de 
planejamento do projeto?

 Qual foi sua participa��o 

nesse contato inicial da 
coleta dos requisitos?

 Como foi o processo de 

coleta de requisitos?

 Nesse primeiro momento, 

j� estava claro para voc� o 
que seria o projeto (o 
escopo)?

 Como � feito o 

planejamento das sprints?

 Como � feita a 

prioriza��o/sele��o das 
tarefas do backlog?

 Qual a dura��o das 

sprints?

 Como � o andamento de 

uma sprint?

 Como � o seu processo de 

trabalho durante uma 
sprint?

 De que forma se d� a 

liga��o/depend�ncia entre 

seu trabalho e o dos 
desenvolvedores?

 Qual a rela��o entre 

programa��o e design no 
seu projeto?

 H� problemas de ‘gargalo’ 

ou similares devido � 
depend�ncia entre design 

e desenvolvimento?

 S�o permitidas mudan�as 

durante o andamento de 

uma sprint?
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 Quais problemas você 

enfrentou devido a 
mudanças durante o 

andamento do projeto?

Processo x Usabilidade  Como são incorporadas as 

práticas de engenharia de 
usabilidade no seu time?

 Como ocorre o processo 

de teste de usabilidade?

 Você participa ativamente 

do processo de coleta de 
informações com o 

cliente/usuário?

Problemas Potenciais  Que situações você 
percebe que afetam 

negativamente seu 
trabalho (tempo, 
comunicação, feedback, 

etc.)?

 Você poderia citar 

sugestões de melhoras 
que permitam um melhor 
andamento de seu 

trabalho?

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O DESENVOLVEDOR DO TIME

Tópico Principal Perguntas Principais Perguntas adicionais

Processo de Trabalho  Você poderia me contar 

como foi a fase inicial de 
planejamento do projeto?

 Qual foi sua participação 

nesse contato inicial da 
coleta dos requisitos?

 Nesse primeiro momento, 

já estava claro para você o 
que seria o projeto (o 

escopo)?

 Como é feito o 

planejamento das sprints?

 Como é feita a 

priorização/seleção das 
tarefas do backlog?
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 Qual a dura��o das 

sprints?

 Como � o andamento de 

uma sprint?

 Como � o seu processo de 

trabalho durante uma 
sprint?

 De que forma se d� a 

liga��o/depend�ncia entre 
seu trabalho e o do 

designer?

 Qual a rela��o entre 

programa��o e design no 
seu projeto?

 H� problemas de ‘gargalo’ 

ou similares devido � 

depend�ncia entre design 
e desenvolvimento?

 S�o permitidas mudan�as 

durante o andamento de 

uma sprint?

 Quais problemas voc� 

enfrentou devido a 

mudan�as durante o 
andamento do projeto?

Problemas Potenciais  Que situa��es voc� 

percebe que afetam 
negativamente seu 

trabalho (tempo, 
comunica��o, feedback, 

etc.)?

 Voc� poderia citar 

sugest�es de melhoras 
que permitam um melhor 

andamento de seu 
trabalho?


