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RESUMO 

 

Para uma melhor gestão de projetos de aplicativos móveis é essencial ter uma estimativa de esforço 

confiável. Há uma necessidade de identificar quais são os principais fatores que afetam estimativas de 

esforço para novos projetos de aplicativos e como esses fatores estão inter-relacionados. Este trabalho 

busca contribuir para o corpus de evidências sobre estimativa de esforço de aplicativos móveis usando 

como base o conhecimento de especialistas de estimativa de esforço de aplicativos móveis. Foi realizada 

uma pesquisa qualitativa com a participação de quatro diferentes empresas de desenvolvimento de 

aplicativos móveis em Manaus (Brasil). Foram feitas entrevistas semiestruturadas para coleta de dados e 

a análise dos dados foi realizada utilizando procedimentos baseados em Grounded Theory para identificar 

e combinar os fatores que afetam a estimativa de esforço de aplicativos móveis. Como resultados, foram 

identificados quatro principais categorias de fatores que afetam a estimativa de esforço e foram 

encontradas variações também do processo de estimativa de esforço nas empresas que desenvolvem 

aplicativos móveis.  AAlguns dos fatores encontrados nunca tinham sido identificados em estudos 

anteriores neste campo, sugerindo, assim, que o uso de procedimentos baseados em Grounded Theory 

pode fornecer uma maneira de enriquecer a compreensão do fenômeno investigado através da 

identificação de fatores que se sobrepõem e também complementam estudos anteriores.  

 

 

1 Introdução 
 

Segundo de Souza e de Aquino Jr. (2014), o aumento do uso de tecnologias móveis no mundo 

tais como smartphones e tablets, ligados às redes móveis está mudando velhos hábitos e 

criando novas maneiras da sociedade ao acessar informações e interagir com sistemas de 

computador. Assim, os sistemas de informação tradicionais estão passando por um processo 

de adaptação a este novo contexto de computação.  

A International Telecommunication Union (2013) estima que existam mais de 6,8 

bilhões de clientes móveis em todo o mundo. De acordo com a Gartner (2013), 1,75 bilhões 

de pessoas possuem telefones móveis com capacidades avançadas; ele também prevê um 

maior crescimento no uso desta tecnologia nos próximos anos. 
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1.1 Definição do problema 

No entanto, é importante notar que as características deste novo contexto são diferentes. Há 

novos recursos e, a partir daí, novas possibilidades, bem como restrições que não existiam 

antes. Heeringen e Gorp (2014) afirmam que aplicativos móveis possuem uma moderna 

arquitetura cliente-servidor diferentes dos softwares tradicionais, pois o usuário pode interagir 

de diferentes maneiras: como mudar a posição do dispositivo móvel, interação via mensagem 

de voz, o aplicativo tem que lidar com interrupções como uma chamada de entrada, a 

mudança de conectividade 3G ou 4G para Wi-Fi e também leva em conta alguns requisitos 

não funcionais como segurança, performance, tráfego mínimo de dados, ocupação de espaço 

de armazenamento e limitação de energia. 

De acordo com Heeringen e Gorp (2014), os sistemas desenvolvidos para esse 

ambiente têm necessidades diferentes e características que os sistemas tradicionais de 

informação não têm. Por esta razão, existe a necessidade de reavaliar o conhecimento atual 

sobre o processo de planeamento e de construção para o desenvolvimento de sistemas neste 

novo ambiente. Uma área em particular que exige essa adaptação é estimativa de software.  

Os processos de estimativa, em geral, são baseados em características dos sistemas 

para tentar quantificar a complexidade da sua implementação. Desta forma surge a seguinte 

questão de pesquisa: Existem fatores que afetam a estimativa de esforço no desenvolvimento 

de aplicativos móveis?  

1.2 Objetivos 

O principal objetivo deste trabalho é identificar fatores que afetam a estimativa de esforço no 

desenvolvimento de aplicativos móveis. Para alcançar este objetivo geral, buscou-se 

decompô-lo nos seguintes objetivos específicos apresentados a seguir: 

 Contribuir para o corpo de conhecimento sobre os fatores que afetam a estimativa 
de esforço para aplicativos móveis. 

 Coletar dados empíricos sobre os fatores que afetam a estimativa através de 
entrevistas semiestruturadas com especialistas na indústria de desenvolvimento de 

aplicativos móveis.  

 Apresentar as relações entre os fatores obtidos, através de análise qualitativa. 

1.3 Organização do trabalho 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 é apresentada a 

fundamentação teórica sobre a estimativa de esforço de sistema em geral e aplicativos 

móveis. No Capítulo 3 é descrita a metodologia de pesquisa. No Capítulo 4 é mostrado o 

resultado deste estudo qualitativo. Por fim, no Capítulo 5 são apresentadas as considerações 

finais e os trabalhos futuros.
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2 Estimativas de Projetos de Software 
 

De acordo com Khatibi (2012), estimar o custo de um projeto de software em termos de 

esforço é uma das atividades mais importantes no gerenciamento de projetos de software. Isso 

ocorre porque um planejamento rigoroso, monitoramento e controle do projeto não são 

viáveis se as estimativas do custo no desenvolvimento de software são altamente imprecisas. 

Segundo Whigham (2015), neste contexto uma variedade de métodos cada vez mais 

complexos tem sido considerada nos últimos 30 anos para a predição de esforço, muitas vezes 

com resultados mistos e contraditórios. 

2.1 Conceitos de Estimativa 

Estimar, em Engenharia de Software, consiste em determinar (prever) prazo, recursos e 

esforço necessários para desenvolver um projeto de software (PRESSMAN, 2005 apud 

ASCARI et al., 2011). 

Abreu (2011) divide a estimativa de projetos de software em três tipos: 

 Estimativa de Tamanho  

Grandeza física medida através dos requisitos, análise e projeto ou código do software 

com base nas suas funções e complexidade do problema. 

 Estimativa de Esforço 

Trabalho necessário para desenvolvimento do projeto obtido a partir da estimativa de 

tamanho. 

 Estimativa de Prazo 

Tempo necessário para desenvolvimento do projeto obtido a partir da estimativa de 

esforço e quantidade de recursos envolvidos no projeto 

 

2.2 Processo de Estimativa Genérico 

Mendes (2007) explica o processo geral de estimativas de projetos de software em oito etapas. 

Na figura 1 mostra uma visão geral de um processo de estimativa de esforço que compreende 

não apenas entradas e saídas dos processos, mas também entradas e saídas relacionadas.  

Cada um desses processos será detalhado a seguir: 
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Figura 1. Processo de Estimativa de Esforço 

Fonte: Mendes (2007). 

 

 

2.2.1. Requisitos de Aplicação 

Representa qualquer conjunto de requisitos funcionais e não funcionais, que foram obtidos a 

partir de levantamento reuniões com os clientes. Eles podem ser detalhados em linguagem 

natural ou alguma outra notação, como os casos de uso UML. 

2.2.2. Tamanho Estimado 

Representa uma estimativa quanto à dimensão do "problema" a ser resolvido. Exemplos: uma 

estimativa do número de novas páginas da Web e uma série de funções / características (por 

exemplo, carrinho de compras) a ser oferecido pelo novo aplicativo Web. 

 

2.2.3. Fatores de Custo 

Representam fatores que não estão relacionados com o tamanho, mas que se acredita estar 

associado com o esforço no sentido de que eles têm um efeito sobre o montante total do 

esforço necessário para desenvolver um aplicativo da Web. Alguns exemplos possíveis são: 

 Número total de membros da equipe que participará do desenvolvimento do projeto. 

 Número médio dos desenvolvedores que possuem anos de experiência com as 

ferramentas de desenvolvimento. 

 Experiência prévia do gerente de projeto gerenciando um projeto semelhante. 

 Natureza do cliente que solicitou o projeto (por exemplo, mal-humorado, não mal-
humorado). 

2.2.4. Os Dados ou Conhecimento dos Últimos Projetos Finalizados 

Representa um ou ambos dos seguintes itens: 

 Dados concretos sobre os últimos projetos concluídos realizados pela empresa. 

 Conhecimento especializado de gerentes e desenvolvedores de projetos anteriores que 
são um pouco semelhante ao esforço que precisa ser estimado. 

2.2.5. Estimativa de Esforço 

O esforço total estimado (geralmente medido em horas por pessoa) que é necessário para 

completar o projeto e entregá-lo. 
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2.2.6. Alocação de Recursos 

Representa o processo de decisão sobre os recursos (por exemplo, desenvolvedores, 

testadores, ferramentas) que precisam ser alocados para o projeto como um resultado do 

esforço que foi estimado. Isso também precisa levar em conta outros projetos existentes que 

são atualmente geridos (carteira de projetos). 

2.2.7. Estimativa de Duração 

Representa a estimativa da duração de quando o projeto será concluído. Isso também precisa 

levar em conta outros projetos existentes sendo atualmente geridos (projeto portfolio). 

2.2.8. Estimativa de Custo 

O custo estimado do projeto que é baseado no esforço estimado, acrescidos dos custos de 

contingência e de lucros. 

Segundo Mendes (2007) também cita três fatores que afetam o processo de determinação de 

uma estimativa de esforço que são: 

1. Fatores de tamanho e custo estimado são usados como entrada para o processo. 

2. Dados e conhecimento do esforço real em projetos passadas são usados por gerentes 

de projetos e desenvolvedores, a fim de identificar quaisquer semelhanças entre 

aplicativos desenvolvidos para prevê o novo projeto. 

3. O resultado deste processo é uma estimativa de esforço, que é então utilizado para 

alocar recursos, e para estimar a sua duração e custos. 

2.3 Categorias de Estimativas de Esforço 

As técnicas de estimativa tem sido proposta há mais de 30 anos. (SHEPPERD, 2001 apud 

MENDES, 2007). Mendes (2007) divide as categorias de estima em três tipos: estimativa 

baseada por especialistas, técnicas algorítmicas e técnicas de inteligência artificial. A seguir 

serão explicadas essas categorias. 

2.3.1. Baseada por Especialistas 

Estimativa de esforço baseada por especialistas é o processo de estimativa baseada na 

experiência no desenvolvimento ou gestão de projetos anteriores semelhantes. A realização de 

estimativas de esforço precisas é diretamente proporcional à competência e experiência dos 

indivíduos envolvidos (por exemplo, gerente de projeto, desenvolvedor) envolvidos no 

projeto.  

As estimativas podem ser sugeridas por um gerente de projeto, ou por um grupo de 

pessoas que englobam gerentes de projetos e desenvolvedores, geralmente por meio de uma 

sessão de brainstorming. 

 Mendes (2007) sugere que no contexto de desenvolvimento Web, as estimativas de 

esforço numa base de especialistas sejam obtidos usando um dos seguintes mecanismos: 

2.3.1.1. Estimativa Bottom-up 

Levam em conta todas as partes do nível mais baixo de um aplicativo e as tarefas funcionais 

necessárias para desenvolver esta aplicação. Cada tarefa atribuída com estimativas de esforço 

é repetidamente combinadas em estimativas de nível superior até que finalmente obtém uma 

estimativa que é considerada como a soma de todas as partes de estimativa de nível inferior. 

2.3.1.2. Estimativa Top-down 
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Levam em conta todas as partes do nível mais alto de um aplicativo, incialmente é sugerido 

uma estimativa total para as tarefas relativas ao conjunto total.  

Vliet, 2000 apud Mendes, 2007 fala que há três tipos de estimativas diferentes 

baseadas por especialistas: uma estimativa otimista (o), uma estimativa realista (r), e uma 

estimativa pessimista (p). Com base numa distribuição beta, o esforço E estimado é então 

calculada como (Equação 1): 

Equação 1 

p)/6 +4r+(o=E  

   Mendes (2007) mostra um modelo (figura 2) de representação de como é feita a 

estimativa de esforço baseada em especialistas. Cada passo será explicado a seguir: 

 Passo 1) Um especialista/ grupo de desenvolvedores implicitamente olham o tamanho 
e custo estimado relacionadas com um novo projeto para o qual esforço necessita de 

ser estimado. 

 Passo 2) Com base nos dados obtidos no passo 1 eles que recuperam os dados / 
conhecimento em projetos anteriores para os quais é conhecida esforço real. 

 Etapa 3) Com base nos dados de Passos 1 e 2, eles subjetivamente Estimam o esforço 

para o novo projeto. 

  

Figura 2. Estimativa de Esforço Baseada por Especialistas 

Fonte: Mendes (2007). 

2.3.2. Técnicas algorítmicas 

Segundo Mendes (2007) as técnicas algorítmicas tentam construir modelos que representam 

precisamente a relação entre esforço e uma ou mais características do projeto através do uso 

de modelos algorítmicos. A relação entre o tamanho e esforço é muitas vezes traduzidos para 

uma equação mostrado pela Equação 1. a seguir, onde a e b são constantes, S é o tamanho 

estimado de uma aplicação, e E é o esforço estimado necessário para desenvolver uma 

aplicação de tamanho S. 

Equação 2 

bSaE   
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{

𝑏 < 1, 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜
𝑏 = 1, 𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 é 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟  

𝑏 > 1, 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜  
} 

 

No entanto, o valor pode ser ajustado tendo em conta fatores de custo através da 

Equação 2. 

Equação 2 

𝐸 = 𝑎𝑆𝑏𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 

 

Existem modelos algorítmicos exatos e populares, dentre eles, o COCOMO que foi o 

primeiro modelo construtivo de custo proposto por Boehm em 1981. O COCOMO foi 

destinado a ser um modelo algorítmico genérico que poderia ser aplicado por qualquer 

organização para estimar o esforço em três estágios diferentes do ciclo de vida do 

desenvolvimento de projetos de software:  

 No início do ciclo de vida do desenvolvimento, quando os requisitos não foram ainda 
totalmente especificados (COCOMO Basic);  

 Depois do detalhamento dos requisitos forem especificados (COCOMO Intermediate);  

 Quando o design do aplicativo for finalizado (COCOMO Advanced); 

Para saber mais detalhes sobre o método consulte Boehm (1981). 

       Mendes (2007) mostra um modelo (Figura 3) de representação de como é feita a 

estimativa de esforço por modelos de algoritmos. Cada passo será explicado a seguir: 

 Passo 1) Os dados anteriores são utilizados para gerar um modelo algorítmico. 

 Passo 2) Um modelo algorítmico é construído a partir dos dados anteriores obtidos no 

Passo 1. 

 Passo 3) O modelo criado no passo 2, em seguida, recebe como entrada, os valores 
para o tamanho estimado e fatores de custo em relação ao novo projeto para o qual o 

esforço é para ser estimado. 

 Passo 4) O modelo gera um esforço estimado. 

 

 

Figura 3. Técnica algorítmica para estimativa de esforço 
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Fonte: Mendes (2007). 

 

2.3.3. Técnicas de Inteligência Artificial 

Nos últimos 20 anos as técnicas de inteligência artificial têm sido usadas como um 

complemento ou como uma alternativa para as duas categorias anteriores (estimativa de 

esforço baseada por especialista e por técnicas algorítmicas). 

Segundo Mendes (2007) essas técnicas de inteligência artificial possuem quatro 

subcategorias bastante difundidas para estimativa de esforço em projetos de software que são 

Lógica Fuzzy, Classificação e Árvore de Regressão (CART), Redes Neurais e Raciocínio 

baseado em casos (CBR).  

 

2.3.3.1. Lógica Fuzzy 

 

Segundo Zadeh (1995) apud Ascari et al. (2011), a utilização de conjuntos fuzzy para lidar 

com conceitos inexatos foi inicialmente proposta por Zadeh em 1965, motivado pelo fato de 

que muitas classes de objetos existentes no mundo físico não apresentam critérios de 

pertinência definidos com precisão.  

Na teoria dos conjuntos fuzzy é feita uma generalização da função característica, 

originando uma função de pertinência, que determina com que grau um objeto x pertence a 

um conjunto A no universo em questão (FONTE, 2004 apud ASCARI et al., 2011). 

O raciocínio fuzzy corresponde a uma metodologia de inferência que utiliza conceitos 

e ferramentas da lógica fuzzy para chegar a uma conclusão partindo-se de uma dada premissa. 

Desta forma, de posse de um conjunto de regras de proposições e conclusões, combinadas por 

operadores fuzzy, pode-se inferir um conjunto fuzzy, do qual é possível extrair um valor 

numérico que representa o resultado final da análise. 

Portanto, a lógica fuzzy é utilizada para ajudar na estimativa de  desenvolvimento de 

projeto de software tendo como base os requisitos do sistema, que representam as 

funcionalidades requeridas ou definidas pelo usuário. 

 

2.3.3.2. Classificação e Árvore de Regressão (CART) 

 

Segundo Mendes (2007) Árvore de regressão usa variáveis independentes (preditoras) para 

construir árvores binárias, em que cada nó folha representa tanto uma categoria à qual 

pertence uma estimativa ou um valor para uma estimativa. 

Sempre que são preditoras categóricas (por exemplo, Sim / Não) a árvore CART é 

chamado de árvore de classificação e sempre que são preditoras numéricas a árvore CART é 

chamado de árvore de regressão. 

Na figura 4 mostra um exemplo de uma árvore de regressão onde as variáveis 

independentes são: NWP (Novas Páginas da Web), NIM (Novas Imagens) e NFN (Novas 

Funcionalidades/Funções). Utilizando a árvore de regressão da figura 4 para supor um novo 

projeto que possuirá NWP = 25, NIM = 15 e NFN = 3, logo o esforço necessário será de 45 

horas por pessoa ao realizar o caminhamento na árvore da sua raiz até as folhas. 
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Figura 4. Exemplo de uma árvore de regressão para estimativa de esforço Web 

Fonte: Mendes (2007). 

 

 

Mendes (2007) mostra um modelo (Figura 5) de representação de como é feita a 

estimativa de esforço utilizando CART. Cada passo será explicado a seguir: 

 

 Passo 1) dados anteriores é utilizado para gerar um modelo CART. 

 Passo 2) Um modelo CART é construído com base nos dados passados obtidos na 
Etapa 1. 

 Passo 3) O modelo criado na passo 2, em seguida, recebe, como entrada, valores / 

categorias para o tamanho estimado e fatores de custo em relação ao novo projeto para 

que o esforço é para ser estimado.  

 Passo 4) O modelo gera um valor / categoria esforço estimado. 

  

Figura 5. Usando CART para estimativa de esforço 
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Fonte: Mendes (2007). 

 

2.3.3.3. Redes Neurais 

 

Segundo Borsoi et al. (2012), o uso de redes neurais decorre de elas empregarem técnicas de 

aproximação de funções por regressão não linear, aproximando-se da forma como um 

especialista realiza estimativas.  

Isso deve-se ao fato de que os fatores como o prazo não tem aumento linear 

proporcional ao número de requisitos de entrada. As redes neurais utilizam como entrada os 

requisitos do sistema a ser desenvolvido e o tempo padrão para implementar cada tipo de 

requisito. Esse tempo é definido pelas redes treinadas.  

Borsoi et al. (2012) afirmam que o treinamento está baseado em padrões de tempo 

informados por especialistas.  

As entradas para as redes utilizam uma tabela de fatores definidores de prazo (Quadro 

1). Os fatores que correspondem a esses agrupamentos e as respectivas quantidades 

associadas estão em Borsoi et al (2012). 

 

Quadro 1. Funcionalidades do sistema (agrupamento de requisitos) 

 

Fonte: Borsoi et al., (2012) apud Borsoi et al. (2010) 
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2.3.3.4. Raciocínio baseado em casos (CBR). 

 

Segundo Mendes (2007), CBR usa a suposição de que "problemas semelhantes provê 

soluções semelhantes. Ele fornece estimativas, comparando as características do projeto atual 

a ser estimado, contra uma biblioteca de informações históricas de projetos concluídos com 

esforço conhecido (caso base). 

        Mendes (2007) propõe na uma sequência de passos utilizando o CBR, a fim de obter 

uma estimativa de esforço, os grupos de processos são iguais ao CART da Figura 5. A seguir 

será descrito os passos para realização da estimativa: 

 

 Passo 1) Os drivers estimados de tamanho e custo relativos a um novo projeto p são 

usados como entrada para recuperar projetos semelhantes a partir do base caso, por 

que é conhecido o esforço real. 

 Passo 2) Utilizando os dados do passo 1 uma ferramenta CBR adequada recupera 
projetos semelhantes para projetar p, e classifica esses projetos similares em ordem 

crescente de semelhança, ou seja, de "mais semelhante" para "menos semelhante». 

 Passo 3) Uma ferramenta adequada CBR calcula esforço estimado para o projeto p. 

 

A sequência de passos descritos são semelhantes aos empregados na obtenção do 

esforço estimado usando estimativas baseadas por especialistas. Ambos requerem que as 

características de um novo projeto deve ser conhecidas, a fim de recuperar projetos anteriores 

finalizados semelhantes. Uma vez que informações do esforço de projetos semelhantes são 

recuperados, o esforço do novo projeto poderá ser estimado. 

2.4 Principais métodos existentes na literatura 

De Souza e de Aquino Jr. (2014) realizaram uma revisão na literatura para identificar os 

principais como os métodos de estimativa tradicionais abordam as características do sistema. 

Os métodos identificada na pesquisa pode ser visto no Quadro 2. 
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Quadro 2. Principais Métodos de Estimativas 

 

Fonte: Souza e de Aquino Jr. (2014) 

 

O Quadro 2 apresenta, em ordem cronológica os principais métodos de estimativa, 

mostrando o ano de criação, o nome do método e o autor da mesmo. 

2.5 Estimativas de Esforço em Aplicativos Móveis 

Segundo Nitze, Schmietendorf e Dumke (2014) a maioria destas técnicas existentes para 

estimar projeto de software são demasiadamente pesadas para o cálculo de projetos de 

software menores, como aqueles em desenvolvimento de aplicativos. No entanto, são 

necessárias estimativas de custos de confiança para o planejamento adequado desses tipos de 

projetos. Portanto, existe uma necessidade de um modelo de estimativa para este tipo de 

projeto. 

    Nitze, Schmietendorf e Dumke (2014) derivaram uma técnica de estimativa simples 

que requer um baixo conhecimento especializado e ainda inclui os fatores influentes para 
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estimar o esforço no desenvolvimento de aplicativos móveis. O esforço de um projeto de 

software pode ser estimado algoritmicamente por: 

 Tamanho funcional: para aplicativos móveis são usados requisitos orientados a 

medidas, essas medidas são semelhantes aos user-centric story points de processos 

ágeis e, portanto, deve ser adequado para esses projetos. (NITZE, 

SCHMIETENDORF e DUMKE, 2014). 

 Fatores influentes (restrições) de projeto: podem modificar a estimativa de esforço 
para adaptá-lo aos parâmetros dos projetos específicos. 

       Boehm (1981) recomenda uma combinação de diferentes técnicas de estimativa. 

Segundo a esta recomendação uma estimativa baseada em analogia será combinada com uma 

estimativa bottom-up baseada em pontos de função. 

       Nitze, Schmietendorf e Dumke (2014) dividem a nova técnica em três passos que serão 

descritos a seguir: 

 

 

 

2.5.1. Medição por Tamanho Funcional 

Segundo Nitze, Schmietendorf e Dumke (2014) primeiramente, deve-se determinar o 

tamanho funcional do aplicativo a ser desenvolvido. Em seguida, todo o sistema do aplicativo 

é dividido em vários componentes:  

 Uma centrada no usuário visando limitar os requisitos razoavelmente determináveis.  

 O outro componente é o front-end, que é o aplicativo com a sua interface gráfica do 

usuário e lógica de negócios, constitui a maior parte do esforço e do composto de 

vários elementos. A Figura 4 mostra um exemplo de três modelos que podem ser 

utilizados para a estimativa rápida da tamanho funcional de aplicações móveis. Cada 
modelo deve ser equipado com um modelo que contém os pontos de função para os 

componentes mostrados no modelo de acordo com o relevante padrão (por exemplo 

Manual de Medição do COSMIC ). 

 O back-end pode incluir bancos de dados e servidores de aplicativos. O uso de um 

middleware móvel para a prestação de segurança, persistência e funções similares 

também devem estar envolvidos.  
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Figura 6. Modelos para a rápida estimativa do tamanho funcional do móvel.  

Fonte: Nitze, Schmietendorf e Dumke (2014). 

 

2.5.2. Seleção de Fatores de Influência 

Nesta etapa serão selecionados os principais fatores de influência que incluem as restrições do 

projeto. Os fatores que influenciam segundo Nitze, Schmietendorf e Dumke (2014) são os 

paradigmas de desenvolvimento, o número de plataformas afeta significativamente o esforço 

e independência de tecnologia.  

         A independência de tecnologia requer pelo menos de 10 a 20 por cento de esforço 

adicional com base em uma posição inicial (desenvolvimento multi-plataforma sem 

adaptações  a plataformas especificas, sem acesso especial hardware). Por exemplo, 

dependendo da plataforma como o Windows Phone terá que seguir o guia de estilo do sistema 

e padrões de qualidade e logo será afetado significativamente o esforço pois será mais 

elevado. 

         Segundo Nitze, Schmietendorf e Dumke (2014) os seguintes fatores podem 

influenciar fortemente os custos sob outras condições idênticas: 

 Maturidade da tecnologia da plataforma. 

 A qualidade visual (ajuste de componentes de interface do usuário para a reprodução 
de um projeto corporativo, logotipo, identidade visual corporativa, navegação e 

animações). 

 Suporte para modos retrato e paisagem. 

 Número e tipos de plataformas suportadas. 

 Tipos de classes de dispositivos suportados (tablet, smartphone, relógios, óculos e 
dentre outros). 

 Número e tipos de sistemas de back-end (CMS, web site, ERP, CRM e etc). 

 Funções adicionais, tais como rastreamento, realidade aumentada ou publicidade. 
 

Estes fatores devem ser ponderados por uma pessoa responsável ou em equipe, assim como 

também é fornecida no modelo COCOMO. No entanto, a complexidade do processo deve ser 

ajustada para o escopo de projetos de aplicativos móveis.  

 



16 

 

2.5.3. Empirical Feedback Loop  

Nitze, Schmietendorf e Dumke (2014) sugerem que para reforçar a base empírica e assim 

melhorar também a precisão do estimador, um ciclo de feedback pode ser integrado no 

processo. Os usuários podem ser contatados várias semanas ou meses após a estimativa para 

avaliar anonimamente os custos reais do projeto e as apreciações pessoais sobre a estimativa 

que foi proposta no projeto. 

Deste modo, as estimativas podem ser comparadas com os resultados reais e novos 

insights sobre fatores de custo críticos poderiam ser gravados e integrados no modelo. 

Assim, o modelo pode ser optimizado (manualmente) usando os projetos inscritos e o 

feedback do usuário de forma qualitativa. O refinamento dos parâmetros deve então 

possivelmente levar a mais estimativas precisas. 

Outras técnicas além dessa estão sendo propostas por Van Heeringen e Van Gorp 

(2014) e de Souza e de Aquino Jr. (2014). No entanto, nenhumas das novas técnicas propostas 

já foram avaliadas experimentalmente para mostrar que os resultados são mais adequados 

neste contexto de aplicativos móveis, desta forma, faz-se necessário propor um método com 

forte base de experimentação.  

 

  



17 

 

3 Metodologia de Pesquisa 
 

Na presente pesquisa, foi utilizada a metodologia qualitativa para alcançar o objetivo de 

compreender quais os fatores que contribuem para uma melhor estimativa de esforço com 

base na opinião de profissionais diretamente envolvidos na estimativa de esforço em projetos 

de aplicativos móveis. 

Os dados utilizados nessa pesquisa foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas com oito profissionais de diferentes empresas de desenvolvimento de 

aplicativos móveis em Manaus, Amazonas (Brasil). Além disso, foram empregados 

procedimentos de Grounded Theory (GT) propostos por Strauss e Corbin (1998) para auxiliar 

na analise dos dados. 

Nas duas subseções a seguir detalham as atividades relativas à coleta e análise dos dados. 

3.1 Coleta de dados 

Participaram desta pesquisa, oito especialistas que trabalham em cinco diferentes empresas 

que desenvolvem aplicativos móveis em Manaus. No Quadro 3 mostra as experiências dos 

especialistas. Além disso, todos os indivíduos participam ativamente na estimativa de esforço 

para aplicativos móveis nas empresas em que trabalham. 

 
Quadro 3. Experiências dos Entrevistados 

Quantidade de 

Especialista 

Anos de Experiência 

1 2 anos 

1 3 anos 

4 5 anos 

2 10 anos 

 

 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o objetivo de despertar o 

conhecimento tácito dos especialistas, como eles estimam o esforço para novos projetos de 

aplicativos móveis tendo como foco os fatores que são importantes, como esses fatores estão 

inter-relacionados e também na perspectiva de haver uma influência positiva ou negativa 

sobre um fator da estimativa de esforço. 

Os passos seguintes descrevem como foi realizada a pesquisa: 

 Definição de objetivos e seleção de técnicas a serem utilizadas como parte desta 

pesquisa; 

 Seleção de profissionais que têm experiência em estimar o esforço para projetos de 
aplicativos móveis; 

 Realização de entrevistas com especialistas através do uso de perguntas 
semiestruturadas e abertas. Todas as entrevistas foram gravadas com a permissão do 

entrevistado; 

 Após cada entrevista, foram realizadas as seguintes atividades:  
o A transcrição das entrevistas (conteúdo gravado);  

o A codificação dos dados a partir dos transcritos, que compreende: (a) a 

identificação de códigos relevantes no contexto de estimativa de esforço de 

Aplicativos Móveis, (b) a análise das relações entre os códigos, e (c) a 

identificação de categorias para agrupar os códigos encontrados anteriormente; 

 A análise dos dados na qual foram listadas as categorias identificadas que podem 
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influenciar a estimativa de esforço de projetos de aplicativos móveis; 

 Síntese das categorias em uma lista de fatores que afetam a estimativa de esforço, 

detalhes de cada categoria a partir dos dados recolhidos; 

 Seleção de trechos representativos das entrevistas (citações ou quotations) para cada 
categoria; 

 A interpretação dos dados - análise de cada fator de influência; 
 

Cada entrevista variou entre 15 a 46 minutos. Esta diferença de duração pode estar 

relacionado com as características individuais de cada participante (por exemplo, levando 

mais tempo para responder perguntas e fazer detalhamentos).  

A fim de atender às necessidades éticas, foi elaborado um formulário de 

consentimento para notificá-los sobre o tema, os procedimentos de investigação, 

confidencialidade e pedir o consentimento dos especialistas entrevistados. Este documento 

consta no Apêndice A. 

Durante as entrevistas, os especialistas descreveram suas experiências para a resolução 

de problemas e como estimavam o esforço para projetos de aplicativos móveis. Questões 

semiestruturadas e abertas foram utilizadas para permitir uma análise detalhada da 

investigação sobre o contexto em que os entrevistados foram imersos, tal procedimento 

permitiu explicitar o conhecimento tácito dos entrevistados. 

Antes de realizar as entrevistas, enviaram-se e-mails convidando-os a participar dessa 

pesquisa, e também revelando que as entrevistas seriam gravadas para fins de pesquisa. 

O Quadro 3 mostra as perguntas realizadas nas entrevistas. Essas perguntas foram uma 

adaptação do roteiro de Matos et. al. (2013). Tais questões também poderiam levar a mais 

perguntas dependendo das respostas dos entrevistados. Todas as entrevistas foram realizadas 

de forma a incentivar os participantes a falarem livremente no intuito de responder às 

perguntas. 

Cada entrevista teve a sua transcrição feita integralmente e através das mesmas, foi 

analisado cuidadosamente o conhecimento dos entrevistados. Deve-se enfatizar que todas as 

observações dos dados foram obtidas exclusivamente das entrevistas. Importante enfatizar 

que foram omitidos alguns nomes de empresas citadas durante a transcrição das entrevistas, a 

fim de preservar a identidade dos participantes e das empresas.  

A análise qualitativa foi feita com base em procedimentos de GT, explicados na 

subseção seguinte. 

 

Quadro 4. Questões usadas nas entrevistas 

Questões 

1) Com base em quê você estima o esforço? (Exemplos: experiência dos envolvidos no 

projeto, escopo da aplicação). Existe alguma métrica de estimativa que é adotada pela 

empresa? 

2) Quais as informações que você sempre pede a um cliente, a fim de compreender os 

Requisitos/ as Funcionalidades do aplicativo móvel? 

3) Quais os fatores que você considera quando estima o esforço para projetos de aplicativos 

móveis? (Exemplos: Interface gráfica, Constante Interrupções, Limitação de energia). 

4) Quais etapas você segue durante um processo de estimativa de esforço? 

5) Em relação aos clientes, há algum conjunto de fatores relacionados que podem afetar 

uma estimativa de esforço? Quais são esses fatores? (Exemplos como Cliente não sabe o 

que quer, Clientes que entendem as regras de negócio do projeto, Indisponibilidade do 

cliente). 

6) Em relação à empresa, há algum conjunto de fatores relacionados que pode afetar uma 
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estimativa de esforço? Quais são esses fatores? 

7) Em relação às pessoas envolvidas no projeto, existe algum fator, ou conjunto de fatores, 

relacionados, que sejam importantes de considerar durante a estimativa de esforço? Que 

fator/fatores é/são esse(s)? (Exemplo, experiência, dificuldade técnica do time, 

colaboração do time). 

8) Em relação aos projetos passados, há algum conjunto de fatores que podem afetar uma 

estimativa de esforço? Quais são esses fatores? 

9) Você pergunta ao cliente sobre as restrições / riscos que podem afetar a estimativa de 

esforço? Como você usa esses riscos na estimativa de esforço? 

10) Todas as aplicações móveis que você desenvolve tem um cliente associado? Quando não 

tem um cliente “contratante”, a forma de estimar muda? O que você considera nesse 

caso? 

11) Uma vez preparada à estimativa de esforço, ela é revisitada durante a duração do 

projeto? Se afirmativo, então que informações são consideradas para que a estimativa 

seja atualizada? Quem fornece essas informações? 

 

3.2 Análise de dados 

A análise qualitativa realizada neste trabalho é baseada em procedimentos do método 

Grounded Theory (GT), proposta por Strauss e Corbin (1998) que usa um conjunto de dados 

para fazer procedimentos sistemáticos que envolvem coleta e análise para gerar, preparar e 

validar teorias substantivas sobre os fenômenos essencialmente sociais, ou em largura de 

processos sociais (GLASER e STRAUSS, 1967 apud MATOS et. al, 2013).  

Embora o objetivo do método Grounded Theory seja a construção de teorias 

substanciais, seu uso não precisa ficar necessariamente restrito só a pesquisadores que têm 

esse objetivo de pesquisa. Segundo Strauss e Corbin (1998) apud Matos et al.  (2013), o 

pesquisador pode usar apenas alguns dos seus procedimentos para atender seus objetivos de 

pesquisa. 

Grounded Theory é baseado na ideia de codificação que é o processo de análise dos 
dados (STRAUSS e CORBIN,1998 apud MATOS et al., 2013). Conceitos (códigos) e 

categorias são identificados durante a fase de codificação. O conceito é um fenômeno que tem 

o interesse do pesquisador; abstrai um evento, um objeto, uma ação ou interação que tem um 

significado para o pesquisador (STRAUSS e CORBIN,1998 apud MATOS et al., 2013). As 

categorias são aglomeradas de conceitos unidos em um maior grau de abstração. 

O processo de codificação pode ser dividido em três etapas: aberto, axiais e 

codificação seletiva. A codificação aberta envolve a repartição, análise, comparação, 

conceituação e a categorização dos dados. Os códigos criados podem ser classificados como: 

(a) de codificação de primeira ordem, que é diretamente associada às citações (referidos como 

open coding); e (b) códigos abstratos ou teóricos que são associados a outros códigos sem 

necessariamente estar ligado a alguma citação. Finalmente, durante a codificação aberta, as 

categorias são criadas para agrupar os códigos e reduzir o número de unidades que o 

pesquisador vai trabalhar. 

Após a identificação das categorias conceituais pela codificação aberta, passaremos 

para a codificação axial que examina as relações entre as categorias. As relações entre os 

códigos foram definidos pela autora desta pesquisa. De acordo com Strauss e Corbin (1998) 

apud Matos et al.  (2013), estas relações formam o que os autores chamam de um paradigma: 

as condições causais, novas condições, consequências e estratégias de ação / interações. 

Por fim, a codificação seletiva realiza todos os refinamentos do processo, 
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identificando o núcleo central com a qual todas as categorias estão relacionadas. Segundo 

Matos et al. (2013), a categoria central deve ser capaz de integrar todas as outras categorias e 

para expressar a essência do processo social. Não foi eleita uma categoria central nesta 

pesquisa, porque segundo Strauss e Corbin (1998) apud Matos et al.  (2013), uma regra da 

Grounded Theory é o circularidade entre as fases de coleta e análise até a saturação teórica for 

atingida. Portanto, decidiu-se adiar a fase de codificação seletiva, por esta razão, logo, não se 

pode alegar que foi aplicado o método GT completo, mas somente alguns procedimentos 

específicos. 

Logo após a transcrição de cada entrevista, começou-se o processo de codificação. 

Enquanto eram analisados os dados contidos na transcrição da entrevista, os códigos 

associados com partes textuais foram criados, conforme mostrado na Figura 7. Os códigos 

relacionados com as citações em cada entrevista transcrita foram revistos com mais outra 

pesquisadora que verificou esses códigos e categorias, a fim para auditar o processo de 

codificação. Isso foi feito, a fim de mitigar o viés, eventualmente causado pela participação de 

uma única pesquisadora no processo de codificação. 

 
Figura 7. Exemplo de codificação aberta - Citação e Código 

 

Depois de realizar a codificação aberta, iniciou-se a fase da codificação axial, na qual 

se criaram os códigos de relacionamento. Foram identificados quatro principais grupos de 

fatores que afetam a estimativa de esforço para aplicativos móveis: Projetos de Aplicativos 

Móveis, a Empresa, A Equipe de desenvolvimento e os Clientes. Estes grupos de fatores são 

as categorias. Cada um representa diferentes dimensões que têm impacto na estimativa de 

esforço de aplicativos móveis. 

A Figura 8 mostra a categoria Fatores do cliente e a suas respectivas subcategorias que 

são rotuladas como [SC] seguido pelo nome delas, foram divididas em três tipos: Influência 

Positiva, Influência Variável e Influência Negativa. A Influência positiva consiste em fatores 

que atuam de forma a facilitar a estimativa de esforço, tornando-a mais assertiva. A influência 

variável consiste em fatores que quando estão presentes, influenciam de maneira positiva e na 

ausência influenciam de maneira negativa a estimativa. A influência negativa segue o mesmo 

raciocínio da influência positiva, no entanto, influencia de maneira negativa a estimativa de 

esforço. 

A Figura 9 apresenta a categoria Fatores do Time de Desenvolvimento de Aplicativos 

Móveis e a suas respectivas subcategorias que foram divididas em três tipos igualmente as 

subcategorias Fatores do Cliente. Um dos fatores principais citados da categoria Fatores do 

Time de Desenvolvimento foi a "experiência do Time", "Quantidade de pessoas trabalhando 

no projeto", "Comunicação entre o time" e dentre outros mostrados na Figura 9. 

A Figura 13 apresenta a categoria de Fatores da Empresa de Aplicativos Móveis e a 

sua respectiva subcategoria “Fatores de Infraestrutura” que representa a parte física da 

empresa, porém há uma contradição, um especialista comenta que aspectos da Infraestrutura 

não afeta a estimativa, contradizendo sete entrevistados.  
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As relações entre os códigos da categoria Fatores de Projetos de Aplicativos Móveis foram 

divididas em três figuras para uma melhor visualização. Na Figura 9 mostra uma visão geral 

desta categoria que possui quatro subcategorias sendo que duas foram detalhadas na Figura 10 

e 11. A categoria Fatores de Projetos de Aplicativos Móveis mostra os códigos derivados dos 

comentários de especialistas sobre os fatores que afetam a estimativa de esforço neste tipo de 

Projeto. Eles indicam aspectos da aplicação móvel que devem ser considerados, tais como 

fatores do escopo do aplicativo, fatores técnicos, fatores do modo de como fazer a estimativa 

(Figura 10) e fatores do desenvolvimento (Figura 11).  

No próximo capítulo, mostra os resultados de todas as quatro categorias de fatores que 

afetam a estimativa de esforço em projetos de aplicativos móveis e as variações do processo 

de estimativa de esforço nas empresas que desenvolvem aplicativos móveis. Mas, esses 

resultados estão sujeitos a ameaças a validade descrita na seção a seguir. 



22 

 

 
Figura 8. Relações entre os Fatores do Cliente que Afetam a Estimativa de Esforço 
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Figura 9. Relações entre os Fatores do Time de Desenvolvimento que Afetam a Estimativa de Esforço 



24 

 

 

Figura 10. Relações entre os Fatores de Projetos de Aplicativos Móveis (Parte 1) 
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Figura 11. Relações entre os Fatores de Projetos de Aplicativos Móveis (Parte 2) 
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Figura 12. Relações entre os Fatores de Projetos de Aplicativos Móveis (Parte 3) 
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Figura 13. Relações entre os Fatores da Empresa que Afetam a Estimativa de Esforço 

3.3 Ameaças a Validade 

Neste estudo houve algumas ameaças que podem afetar a validade deste estudo. A principal 

ameaça é o pequeno número de entrevistados que participaram do estudo. Como havia apenas 

8 entrevistados (5 diferentes empresas), não se podem generalizar os resultados para todos os 

contextos.  

Portanto, faz-se necessário a ampliação dessa pesquisa, incluindo um número maior de 

profissionais participantes e empresas. Além disso, como os dados e a análise subsequente são 

qualitativo, não há possibilidade de recorrer a argumentos estatísticos para generalização de 

quaisquer resultados. 

Outra ameaça a validade dos resultados é a subjetividade da classificação dos dados, 

uma vez que a análise foi realizada de forma qualitativa pela primeira autora. Além disso, o 

processo de análise foi realizado colaborativamente com mais outra pesquisadora, orientadora 

desta pesquisa, para incentivar uma melhor validação da interpretação. 
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4 Resultados 
 

Os resultados da pesquisa qualitativa resultaram na identificação de 106 fatores que afetam a 

estimativa e variações do processo de estimativa de esforço nas empresas que desenvolvem 

aplicativos móveis. 

Foram encontrados 106 fatores que foram agrupadas em quatro Categorias: Projetos 

de Aplicativos Móveis, a Empresa, A Equipe de desenvolvimento e os Clientes. Todos os 

fatores identificados são exibidos na Tabela 1. Alguns destes fatores têm uma influência 

positivo ou negativo no sentido de esforço em função das suas condições. 

A Influência positiva consiste em fatores que atuam de forma a facilitar a estimativa 

de esforço, tornando-a mais assertiva. A influência variável consiste em fatores que quando 

estão presentes, influenciam de maneira positiva e na ausência influenciam de maneira 

negativa a estimativa. A influência negativa dificulta o processo de estimativa de esforço, 

tornando-o mais difícil de obter uma estimativa de esforço precisa. 

Os fatores que foram identificados pelos especialistas devem ser levados em 

consideração durante o processo de estimativa de esforço de aplicativos móveis. 

No contexto de desenvolvimento de aplicativos móveis, a identificação de importantes 

fatores é crucial, de modo que os projetos podem ser entregues no prazo e dentro do 

orçamento. Além disso, ele também ajuda com gerenciamento corretos de projetos sob 

restrições existentes, tais como curto tempo de mercado, e um ambiente muito dinâmico 

(MENDES, 2006 apud MATOS ET. AL., 2013 ). 

Uma descrição detalhada dos fatores e suas relações são dadas nas subseções a seguir. 

A fim de fornecer uma descrição detalhada foram mostradas algumas citações dos 

entrevistados que ajudaram ao longo do processo a identificar esses fatores. Na Seção 4.2 

mostra a variação do processo de estimativa de esforço nas empresas que foram representadas 

pelos entrevistados. 

Tabela 1. Fatores que afetam a estimativa de esforço em Projetos de Aplicativos Móveis 

Categorias Fatores 

Projeto de 

Aplicativo 

Móvel 

 Escopo do Aplicativo 

o Tamanho do escopo  

o Tipo do Escopo 

 Tempo Aberto 

 Tempo Fechado 

o Reunião de Abertura apresentando o escopo do projeto 

o Escopo é base para estimar o prazo 

 Fatores Técnicos 

o Targets 

o Limitação de Energia 

o Sistema Operacional 

o Fabricação 

o Fatores de Interface Gráfica 

 Interface gráfica 

 Quantidade de Telas 

 Documento User Experience (UX)  

 Documento de User Interface (UI) 



29 

 

o Fatores de Tecnologia 

 Tecnologia 

 Mudança da Ferramenta de Desenvolvimento Afeta 

no Tempo 

 Mudanças e Incertezas Podem Gerar Estimativas 

Errôneos 

 Tecnologia de Desenvolvimento Nova Afeta a 

Estimativa 

 Fatores do Desenvolvimento  

o Influência Positiva 

 Registrar Lições Aprendidas é Muito Importante 

 Quando Não Tem Experiência na Tecnologia é 

Bom Fazer uma Aplicação de Teste para Adquirir 

Experiência 

 Sucesso do Projeto: 1) Fase de Planejamento bem 

Definida. 2) Restrições e Todas as Dúvidas Tiradas. 

3) Tecnologias Estudas. 4) Participação do Cliente 

no Desenvolvimento. 

o Influência Variável 

 Fatores da Implementação 

 Desenvolvimento de Software por Demanda 

 Estudava o Existente na Empresa no Cliente 

 Controle 

 Ter um Pleno no Time 

 Reunião em cada Fim de Entrega 

 Metodologia de Desenvolvimento  

 Fatores da Concepção 

 Premissa do Projeto 

 Requisitos 

o Identificação dos Requisitos 

o Instabilidade dos Requisitos Afeta a 
Estimativa 

o Entender o Problema e o Contexto que 

Será Inserido o Aplicativo  

 Identificar a Visão do Produto 

 Identificar os Objetivos 

 Técnica pra Concepção do Produto  

 Identificar os MVPs 

o Influência Negativa 

 Interferências Externas 

 Pesquisa Nova Precisa Demais Tempo Pois Pode 

Ter Riscos 

 Dependência entre Tarefas 

 Mudanças Durante a Fase do Planejamento 

 Modo de Fazer a Estimativa 

o Quando não tem cliente contratante é mais fácil à 

estimativa da equipe 

o Quando não tem cliente contratante utilizam personas para 

tentar representar os usuários 
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o Projetos Anteriores Simplificam o Processo de Estimativa 

o Quantidade de Dados Maior Esforço 

o Coloca Algumas Horas a Mais para Caso Imprevistos 

Ocorram 

o Estimativa Revisada a cada Entrega Parcial 

o Estimativa Baseada em UX e UI 

o Estimativa pra cada Atividade  

o Estimativa é feita em Horas 

o Estimativa feita em Grupo 

o Risco 

o Quantidade de Requisitos  

o Público Alvo 

 Identifica o público alvo 

 Aplicativos para Clientes menor Esforço, Menor 

Número de Targets 

 Aplicativos para Lojas Virtual Maior Esforço, 

Maior Número de Targets 

Empresa  Eventos da Empresa 

 Fatores de Infraestrutura 

o Disponibilidade dos dispositivos para teste 

o Internet 

o Disponibilidade do servidor 

o Disponibilidade da infraestrutura para falar com o cliente 

o Indisponibilidade de salas para trabalho 

o Infraestrutura ferramental  

 

Equipe de 

Desenvolviment

o de Aplicativo 

Móvel 

 Influência Positiva 
o Time propunha uma solução com menos riscos 

o Poucas pessoas no time é mais produtivo 

 Influência Variável 
o Comportamento dos envolvidos no projeto 

o Engajamento do time 

o Fatores do Gerente do Time 
 Gerenciamento é um fator 

 Gerenciamento de risco  

 Líder solicita mudanças  

 Gerente trás mudanças baseado no feedback do 

cliente 

 Caso atrasar os prazos das tarefas o Gerente 

realocava os recursos 

 Gerente sempre leva alguém do time com 

conhecimentos técnicos para falar com o cliente 

 Gerente faz o monitoramento e controle do 

andamento do projeto  

 Gerente de projeto que fala com o cliente 

o Quantidade de horas dedicadas de cada pessoa tem pra 

fazer o projeto 

o Experiência do Time 
 Experiência no desenvolvimento em projetos 

anteriores  
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 Experiência anterior com a tecnologia 

 Curva de aprendizagem do time 

 Conhecimento da competência do time 

o Disponibilidade da equipe pra fazer reuniões 

o Quantidade de pessoas trabalhando no projeto 

o Trabalhar em equipe 

o Comunicação entre o time 

 Influência Negativa 
o Profissional assediado pelo mercado 

o Time com conversas paralelas 

o Time com falta de foco 

o Time solicita mudanças  

o Falta de comunicação com o cliente 

Cliente  Influência Positiva 

o Cliente Participa do Desenvolvimento do Projeto 

o Cliente trás Mudanças Baseado no Feedback do Público 

Alvo dele 

o Cliente Dizia o que Pretendia com o Aplicativo 

o Cliente Participa da Reunião de Concepção do Produto 

o Cliente tem Conhecimento do Negócio  

o Entregando MVPs o cliente fica mais satisfeito  

 Influência Variável 

o Expectativa do Cliente  

o Disponibilidade do Cliente  

o Autonomia do Cliente na Tomada de Decisões  

o Participação do Cliente 

 Cliente participando do projeto mais chances de 

sucesso o projeto tem 

 Cliente participa do desenvolvimento do projeto 

 Cliente participa a cada entrega parcial do produto 

 Influência Negativa 

o Parceiros Externos Inserem Riscos Altíssimos no Projeto 

o Cliente Não Entende do Problema que a Aplicação será 

Inserida 

o Cliente Solicita Mudanças e isso Afeta a Estimativa 

o Cliente Não Sabe se Comunicar em Passar as Informações  

o Cliente Subestima a Avaliação da Estimativa do Esforço 

do Time  

o Cliente não tem documentação 

o Cliente não tem o conhecimento de como é desenvolvido o 

projeto  

Processo de 

Estimativa 
 Etapas de Estimativa: 1) Reunião com o Cliente 2) Estudar sobre o 

que o projeto, tecnologia e protocolo novo se houver 3) Tirar 

Dúvidas com o cliente 4) Gerar o Backlog 5) Desenvolvimento da 

User Experience UX 6) Aprovação do Usuario da UX 7) Time 

estima UX juntamente com o Backlog 8) Desenvolvimento da 

User Interface juntamente com o desenvolvimento da aplicação. 

 Etapas da estimativa - 1) Escopo do aplicativo 2) Define Targets 
3)  Estimativa destes Fatores 
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 Etapas de Estimativas: 1) Definir Requisitos 2) Definir Tarefas 

3) Estimar Tarefas 

o Etapas da estimativa: 1) Gerente reúne com o cliente 2) 

Líder e Gerente faz o documento de requisitos 3) A equipe 

estuda os documentos e destrincha em atividades 4) Em 

cima das atividades é feito a estimativa 

o Etapas de estimativa: 1) Obtém os requisitos 2) Define as 

Tarefas 3) Define as Subtarefas 4) Estima em grupo as 

tarefas 

 Etapas de Estimativa: 1) Definir o problema 2) Analisar o 

problema 3) Estimar as atividades para resolver o problema 

o Etapas de Estimativa: 1) Reunião de abertura para Definir 

o escopo 2) Estimativa realizada pelo Time das atividades 

o Etapas de Estimativa: 1) Analisar o problema 2) Analisar o 

que precisa desenvolver 3) Estimar o aplicativo 

4.1 Fatores que Afetam a Estimativa de Esforço 

4.1.1. Projetos de Aplicativos Móveis 

Foram encontrados 56 fatores e organizados em 14 subcategorias relacionados com projetos 

de aplicativos móveis. A seguir estão descritos esses fatores: 

o Escopo do Aplicativo: é um dos primeiros fatores a ser levantados na hora de 

estimar, pois o Tamanho do escopo, o Tipo do Escopo que pode ser de Tempo 

Aberto (primeiro faz a concepção e depois fecha o orçamento baseada na 

concepção, ou seja, negociações são feitas durante o projeto) ou Tempo Fechado 

(neste caso, o tempo já está definido e a negociação consiste em o que entregar no 

prazo estabelecido). Escopo é base para estimar o prazo. Veja a citação do 

entrevistado 2. 

“Qual é o escopo da aplicação? Tem que conhecer todos os detalhes dela, para 

enfim dizer  eu vou precisar de x tempo pra desenvolver por causa disso disso e 

disso” – Entrevistado 2. 

 Fatores Técnicos: Estes fatores estão muito relacionados a natureza do projeto de 

aplicativos móveis. 

o Targets: é a quantidade de dispositivos que a aplicação precisa rodar. Eles estão 

relacionados à Limitação de Energia, Sistema Operacional. Veja a citação do 

entrevistado 8. 

“Bom de cara você tem que saber quais são os targets, quais são os dispositivos 

em que o aplicativo tem que rodar, isso é vital ... tu tens lá um indicador que diz 

quantos por centos, as dimensões e os tamanhos de celulares que estão em uso 

hoje no mercado, ai em cima disso você tenta pegar a maior abrangência de 

dispositivos...ai você vai ter que testar em todos esses dispositivos e é isso que dar 

trabalho.” – Entrevistado 8. 

o Fatores de Interface Gráfica: consiste nas dimensões, cores e dentre outras 

coisas, elas sempre são levadas em consideração na hora da estimativa de esforço. 

Pois fatores como Quantidade de Telas, Documento User Experience (UX) e 

Documento de User Interface (UI) são muito relevantes, cada dispositivo tem 

suas características diferentes. Veja a citação do entrevistado 7. 
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o “A gente precisa primeiro ver a questão da UX, ver a coisa UI, ai montar a 

arquitetura, que regras de negócio vai ter, ai cada atividade dessa a gente vai 

colocando as horinhas lá pra saber no final” – Entrevistado 7. 

o Fatores de Tecnologia: está relacionado à ferramenta de desenvolvimento que 

podem alterar muito o tempo de desenvolvimento do projeto. Fatores como 

Mudança da Ferramenta de Desenvolvimento Afeta no Tempo, Mudanças e 

Incertezas Podem Gerar Estimativas Errôneas e Tecnologia de 

Desenvolvimento Nova Afeta a Estimativa impactam muito na estimativa, pois 

ao mudar a tecnologia terá o processo imigratório do projeto, envolverá a curva de 

aprendizado do time e dentre outros fatores. Veja a citação do entrevistado 1. 

“Acho que afeta sim, porque às vezes, por exemplo, quando tiver uma mudança de 

ferramenta, as coisas se eu ainda não soubesse mexer direito e iria demandar um 

pouco de tempo a aprender a mexer com a nova ferramenta e importar os projetos 

pra nova ferramenta” – Entrevistado 1. 

o Fatores do Desenvolvimento: ocorre depois do inicio do projeto e possui fatores 

que possuem influência positiva, variável e negativa. A Influência positiva 

consiste em fatores que atuam de forma a facilitar a estimativa de esforço, 

tornando-a mais assertiva, exemplos são Registrar Lições Aprendidas é Muito 

Importante, Quando Não Tem Experiência na Tecnologia é Bom Fazer uma 

Aplicação de Teste para Adquirir Experiência. A influência variável consiste 

em fatores que quando estão presentes, influenciam de maneira positiva e na 

ausência influenciam de maneira negativa a estimativa, um dos exemplos seriam 

Desenvolvimento de Software por Demanda, Estudava o Existente na 

Empresa no Cliente, Ter um Pleno no Time, Reunião em cada Fim de 

Entrega, Metodologia de Desenvolvimento. A influência negativa segue o 

mesmo raciocínio da influência positiva, no entanto, influencia de maneira 

negativa a estimativa de esforço, exemplos são Interferências Externas, 

Pesquisa Nova Precisa Demais Tempo Pois Pode Ter Riscos, Dependência 

entre Tarefas e Mudanças Durante a Fase do Planejamento. No Apêndice B 

constam as citações dos códigos mencionados a cima. 

 

o Modo de Fazer a Estimativa: nesta fase possui muitos fatores que são base para 

a estimativa de esforço tais como Quantidade de Dados, Estimativa Baseada em 

UX e UI, Quantidade de Requisitos. Essas estimativas são feitas em grupo, por 

atividades e por horas. 

 Público Alvo: é um fator muito importante, pois dependendo do público 

necessitará de mais esforço. Segundo o entrevistado 8, Aplicativos para 

clientes possui um menor Esforço, pois possui um número menor de Targets  

e Aplicativos para lojas virtuais possui um maior esforço, pois necessita de 

um número maior de Targets. 

“Ai se for um aplicativo pra loja, por exemplo, tu vai olhar a maior 

abrangência dos dispositivos. Lá no Google Play tem lá tem um ... no 

GooglePlay não ... no site da google tu tens lá um indicador que diz 

quantos porcentos as dimensões e os tamanhos de celulares que estão em 

uso hoje no mercado, ai em cima disso você tenta pegar a maior 

abrangência de dispositivos...ai você vai ter que testar em todos esses 

dispositivos e é isso que dar trabalho. O pessoal faz um aplicativo e ai 

coloca no outro celular ou então uma quebra ai fica na horizontal, ai 

quebra ai fica uma coisa...Então tem que funcionar na vertical e na 

horizontal.” – Entrevistado 8. 
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4.1.2. Empresa 

Foram encontrados 7 fatores relacionados com o ambiente de desenvolvimento de aplicativos 

móveis, empresa que desenvolve aplicativos móveis. A seguir estão descritos esses fatores: 

Eventos da Empresa - de acordo com um dos entrevistados, eventos internos da 

empresa devem ser levados em consideração na hora de fazer a estimativa de esforço. Isto é 

ilustrado a seguir. 

“Por exemplo, aqui na empresa a gente recebe um calendário no inicio do ano com dias que 

vão ser especiais e tudo mais e ai a gente traça as estimativas baseada nisso.” – Entrevistado 

3. 

Fatores de Infraestrutura – muito dos entrevistados disseram que esses fatores 

afetam a estimativa de esforço de forma direta e indiretamente, mas um entrevistado disse que 

a Infraestrutura da Empresa não afeta a estimativa (veja a citação do entrevistado 2). 

Exemplos de fatores são infraestrutura de internet que depende de internet para efetuar o 

trabalho para preparar o ambiente de desenvolvimento, disponibilidade dos dispositivos 

para teste (veja a citação do entrevistado 7), disponibilidade do servidor, infraestrutura 

ferramental (veja a citação do entrevistado 6) , indisponibilidade de salas para trabalho e 

Infraestrutura pra falar com o cliente (veja a segunda citação do entrevistado 6). 

“Questão da infraestrutura acho que não chega a afetar não, não seria um fator que poderia 

influenciar muito não” – Entrevistado 2. 

“Não é só a questão de falar também, mas o cliente quer uma tecnologia que precisa baixar 

um SDK que 5GB, por exemplo, e ai eu preciso desse SDK pra poder começar a pensar e 

analisar e estimar, e eu não tenho ainda, não tenho como começar a estimar sem eu não ter 

esse SDK, a infraestrutura não suporta, entendeu?! A gente consegue de alguma forma 

conseguir baixar mas isso leva um tempo se tivesse uma estrutura estável, ai sim se torna 

mais rápido.” – Entrevistado 6. 

“Infraestrutura é só se a gente vai ser os dispositivos pra desenvolver com eles” – 

Entrevistado 7. 

“Isso impacta na estimativa se for muito baixo vai prolongar o projeto e o cliente vai 

perceber isso neh?! ... disponibilidade de infraestrutura pra falar com o cliente.” – 

Entrevistado 6. 

4.1.3. Equipe de Desenvolvimento de Aplicativos Móveis 

Foram encontrados 26 fatores e organizados em 5 subcategorias relacionados com a Equipe 

que Desenvolve aplicativos móveis. Esses fatores influenciam a estimativa de esforço, a 

seguir estão descritos esses fatores: 

Influência Positiva - consiste em fatores que atuam de forma a facilitar a estimativa de 

esforço, tornando-a mais assertiva. Exemplos desses fatores seguem a baixo: 

 Time propunha uma solução com menos riscos: Como a equipe tem conhecimentos 

técnicos, eles sempre buscam uma solução que venham minimizar os riscos. Veja a 
citação do entrevistado 1. 

“a gente sempre deixava claro pro cliente que podia acontecer neh?! a gente 

propunha algo que seria com menos riscos neh?! pra ele e que satisfizesse o que ele 

queria.” – Entrevistado 1. 
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 Poucas pessoas no time é mais produtivo: um especialista comentou que poucas 

pessoas trabalhando há uma comunicação e facilitação de tudo dentro da equipe. Veja 

a citação do entrevistado 4. 

“O que dificulta muito as vezes é a colaboração, porque tem empresas que 

principalmente que lidam com  projetos grandes e tem muitas pessoas 

trabalhando no mesmo projeto e sempre tem um caso de uma pessoa ser mais 

dispersa e não se comprometer tanto com as demais entendeu?! E quando trabalham 

menos pessoas no projeto isso é mais difícil de acontecer.” – Entrevistado 4. 

Influência Variável - consiste em fatores que quando estão presentes, influenciam de 

maneira positiva e na ausência influenciam de maneira negativa a estimativa. Exemplos 

desses fatores seguem a baixo: 

o Comportamento dos envolvidos no projeto e o Engajamento do time são fatores 

que fazem um diferencial enorme no projeto. O comportamento conta muito, se o 

funcionário está engajado com o projeto, se ele sabe trabalhar em equipe e dentre 

outros fatores. Veja a citação do entrevistado 7. 

“A parte comportamental não adianta o cara ser muito bom ser extremamente bom e 

tal ter experiência mas não ter um comportamento adequado, não respira a cultura da 

empresa, de desrespeitar uns aos outros” – Entrevistado 7. 

o Fatores do Gerente do Time: o gerente é um papel muito importante no time, pois é 

ele que possui a visão e dar o direcionamento do andamento do projeto. Há alguns 

fatores que afetam muito a estimativa que são Gerenciamento é um fator, 

Gerenciamento de risco, Líder solicita mudanças (mudanças podem acontecer 

através do feedback com o cliente), Gerente trás mudanças baseado no feedback do 

cliente, Caso atrasar os prazos das tarefas o Gerente realocava os recursos, 

Gerente sempre leva alguém do time com conhecimentos técnicos para falar com 

o cliente (o gerente muitas vezes não tem uma visão técnica do desenvolvimento, 

então ele necessita de levar alguém que o auxilie tecnicamente – veja a citação do 

entrevistado 1). 

“Mas toda vez que ela ia na entrevista ela sempre levava alguém da equipe também, 

alguém assim com conhecimentos mais técnicos nessa parte do mobile.” – 

Entrevistado 1. 

o Quantidade de horas dedicadas de cada pessoa tem pra fazer o projeto e 

Quantidade de pessoas trabalhando no projeto  são fatores muito importantes e 

devem ser levado em consideração na hora de estimar o esforço, pois há profissionais 

que podem trabalhar apenas 6 horas por dia , outros com 8 horas por dia, logo é 

importante saber o quanto te horas cada membro da equipe terá para se dedicar ao 

projeto. Veja a citação do entrevistado 4. 

“Primeira coisa que vamos tratar no primeiro esforço do aplicativo é quantas pessoas 

vão está trabalhando nesse projeto e quantas horas essa pessoa trabalha no projeto” 
– Entrevistado 4. 

o Experiência do Time: é algo que interfere demais na hora da estimativa, pois saber 

quanto tempo se vai gastar para fazer o projeto e como fazer o projeto é 

imprescindível.  Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores e 

Experiência anterior com a tecnologia estão muito relacionados pois ter experiência 

naquela tecnologia e realizando projetos anteriores facilita a estimativa e proposta de 

solução mais rápida. Veja a citação do entrevistado 7. 

“O cara que trabalha em Android já tem 3 anos trabalhando com Android, se eu 

pegar um novo sistema com a estimativa dele, vai ser rápida em relação se for pegar 

por exemplo IOS, então conta bastante” – Entrevistado 7. 
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Curva de aprendizagem do time e Conhecimento da competência do time são 

fatores que interferem também na estimativa, saber o quanto tempo demora para o 

time aprender a tecnologia pra desenvolver o projeto e conhecer a competência da 

equipe para poder alocar de dividir as tarefas é de extrema importância. Veja a citação 

do entrevistado 1. 

“Então, saber, conhecer como a tua equipe trabalha seria muito importante pra você 

estimar, pois até passaria mais segurança, entregando mais ou menos no prazo. 

Porque você sabe quanto mais ou menos uma pessoa leva pra desenvolver cada 

tarefa.” – Entrevistado 1. 

o Trabalhar em equipe e Comunicação entre o time estão muito interligados, pois 

saber se comunicar é algo fundamental dentro de um projeto. Veja a citação do 

entrevistado 2. 

“eu preciso me comunicar com o time de diversos times pra você ter uma ideia pra 

resolver uma aplicação” – Entrevistado 2. 

Influência Negativa - A influência negativa dificulta o processo de estimativa de esforço, 

tornando-o mais difícil de obter uma estimativa de esforço precisa. Exemplos desses fatores 

seguem a baixo: 

 Profissional assediado pelo mercado: Há uma concorrência entre as empresas, logo 

profissionais são disputados entre elas e caso um funcionário abandone a empresa no 

meio do projeto isso afeta bastante na estimativa. Veja a citação do entrevistado 8. 

“Tem sempre o fato de o profissional ser assediado pelo mercado. Aqui na empresa a 

gente nem vive tanto isso, mas é um risco, a gente trata sempre como baixo, acho que 

é só isso.” – Entrevistado 8. 

 Time com conversas paralelas e Time com falta de foco: são fatores que afetam a 
produtividade do time e acaba que atrasando os prazos. Veja a citação do entrevistado 

6. 

“Conversar paralelas isso ai em relação ao time é um fator externo também” – 

Entrevistado 6. 

 Time solicita mudanças: acontece de no inicio do projeto a equipe estimar o esforço 
baseado em suas experiências, mas acontece de algo ser estimado errado e logo é 

necessário efetuar mudanças no projeto. Veja a citação do entrevistado 6. 

“Solicitação do cliente e o time também olhar assim e falar pow o cliente está 

pedindo essa coisa gigantesca aqui mas a gente tem esse caminho mais rápido aqui 

pra fazer  e melhor, vai ficar mais bonito, vai ter mais qualidade e vai ter mais 

qualidade e tal, vou apresentar para o cliente, ai o cliente OK” – Entrevistado 6. 

4.1.4. Clientes 

Foram encontrados 17 fatores e organizados em 4 subcategorias relacionados com os Clientes 

de aplicativos móveis. Esses fatores influenciam a estimativa de esforço de forma a facilitar e 

também a dificultar esse processo, a seguir estão descritos esses fatores: 

 

Influência Positiva - consiste em fatores que atuam de forma a facilitar a estimativa de 

esforço, tornando-a mais assertiva. Exemplos desses fatores seguem a baixo: 

 Cliente trás Mudanças Baseado no Feedback do Público Alvo dele: Todo cliente 
possui um público alvo, ou seja, usuários que usarão o produto terão que está 

satisfeitos com o produto, então muitas vezes o projeto em andamento veja a citação 

do entrevistado 8. 
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“O cliente baseado no feedback do publico alvo dele que ele tem, por exemplo ele 

coloca na mão do publico alvo dele, ai provavelmente ele vai ter feedback ai ele vai 

trazer essas mudanças” – Entrevistado 8 

 Cliente Dizia o que Pretendia com o Aplicativo, Cliente Participa da Reunião de 

Concepção do Produto e Cliente tem Conhecimento do Negócio são fatores que 

são de extrema relevância para o projeto, pois se o cliente diz e sabe o que ele quer e 

conhece as regras de negócio do projeto tudo torna-se mais rápido a comunicação e o 

entendimento do problema. 

 Entregando MVPs o cliente fica mais satisfeito: MVPs significa produto viável 
mínimo, ou seja entregar valores para o cliente é mais satisfatório para o cliente do 

que parte de requisitos. Veja a citação do entrevistado 7. 

“Ai o cara vai lá e faz essa partizinha ai a gente começa a entregar valores para o 

cliente entendeu?! De uma forma que o cliente comece a ficar satisfeito, não que 

daqui a alguns meses eu vou ter algo que eu não vou usar entendeu?! Ele quer 

receber algo que ele já quer usar. Entendeu?!” – Entrevistado 7. 

Influência Variável - consiste em fatores que quando estão presentes, influenciam de 

maneira positiva e na ausência influenciam de maneira negativa a estimativa. Exemplos 

desses fatores seguem a baixo: 

 Expectativa do Cliente: saber o que o cliente espera que o aplicativo faça é um fator 
importantíssimo e juntamente com a Disponibilidade do Cliente, ou seja, ele está 

disponível para tirar dúvidas da equipe isso afeta muito o projeto. Veja o que o 

entrevista 3 disse a respeito da Expectativa do cliente. 

“Mas geralmente quando eu falo com algum cliente eu procuro saber o que ele quer ? 

O que ele precisa? Entendeu? Por exemplo, o que você quer que o teu aplicativo faça, 

seja para divulgar o estabelecimento ou pra divulgar um serviço, ou alguma coisa do 

gênero. Eu sempre quero saber qual é a expectativa. Entendeu? Ai eu vou guardando 

isso dai. Fazer ele ver algo que funcione pra ele entendeu?! De acordo com a 

tecnologia e o que o time acabou ou não pra alguma experiência.” – Entrevistado 3. 

 Autonomia do Cliente na Tomada de Decisões: Muito dos clientes possui parceiros 
externos a ele, parceiros que tem o poder de voz dentro do projeto, por exemplo, o 

cliente passa as informações de o que ele precisa e como ele quer mas o parceiro 

externo dele não foi consultado e ao verificar o projeto ele decide mudar as regras de 

negócio e tudo mais. Veja a citação do entrevistado 8. 

“Então basicamente é a autonomia que aquele cliente vai ter pra tomar uma decisão, 

agente tem que ter essa variável pra considerar. Então muitas vezes muitos parceiros 

nossos tem que tomar uma decisão definitiva outros não, terão que ser influenciados 

pelos patrocinadores externos, ai são risco altíssimo em cima do projeto.” – 

Entrevistado 8.  

 Participação do Cliente 

o Cliente participando do projeto mais chances de sucesso o projeto tem, 

Cliente participa a cada entrega parcial do produto estão relacionados com o 

fator Cliente participa do desenvolvimento do projeto: O cliente está presente 

no dia a dia do desenvolvimento e tirando as dúvidas da equipe e vendo o projeto 

sendo feito, maiores são as chances de esse projeto dar certo segundo o 

entrevistado 6. 

“Que quanto mais o cliente fica junto com a gente, participando, entendendo, 

vendo sendo desenvolvido passo a passo ficar pronto, mais chance de sucesso e 

mais chance de satisfação que a cliente tem” – Entrevistado 6. 
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Influência Negativa - A influência negativa dificulta o processo de estimativa de 

esforço, tornando-o mais difícil de obter uma estimativa de esforço precisa. 

Exemplos desses fatores seguem a baixo: 

 Parceiros Externos Inserem Riscos Altíssimos no Projeto: parceiros externos 

que têm o poder de voz dentro do projeto podem interferir de forma a solicitar 

mudanças durante o andamento do projeto. Veja a citação do entrevistado 8. 

“Então muitas vezes muitos parceiros nossos tem que tomar uma decisão 

definitiva outros não, terão que ser influenciados pelos patrocinadores externos  

ai são risco altíssimo em cima do projeto.” – Entrevistado 8. 

 Cliente Não Entende do Problema que a Aplicação será Inserida logo 
consequentemente impactará no projeto e no futuro próximo surgirá outro fator 

Cliente Solicita Mudanças e isso Afeta a Estimativa 

 Cliente Não Sabe se Comunicar em Passar as Informações: cliente que muitas 
vezes tem o conhecimento necessário mas tem uma grande dificuldade de passar 

esse conhecimento e isso a equipe pode interpretar diferente daquilo que ele quer 

e com isso projetar um aplicativo errado. Veja a citação do entrevistado 2. 

“fatores também é que muitas vezes ele pode conhecer do problema da empresa, 

mas ele pode não ser claro e explicar todas as informações necessárias pra tu 

resolver aquele problema” – Entrevistado 2. 

 Cliente não tem documentação: a equipe será responsável pela elaboração dessa 

documentação e isso demandará um grande esforço. Veja a citação do 

entrevistado 4. 

“Mas caso ele não tenha, a gente tem que perguntar sobre cada restrições e que 

provavelmente vamos ter uma burocracia muito grande, de documentos de 

confidencialidade, pessoas envolvidas no projeto terão que se comprometer muito 
neh?! Isso sim vai demandar um esforço bem maior do projeto e vai sim tirar 

muito tempo, isso se caso não tenha neh essa estrutura deles” – Entrevistado 4. 

 Cliente não tem o conhecimento de como é desenvolvido o projeto e Cliente 

Subestima a Avaliação da Estimativa do Esforço do Time são fatores que estão 

muito relacionados, pois se o cliente não sabe como o aplicativo será 

desenvolvido logo ele subestima a avaliação dos especialistas, veja a citação do 

entrevistado 2. 

“O cliente pode subestimar a tua avaliação da estimativa pode dizer bem assim... 

ah isso dai é rápido, isso afeta muito, porque ele acha que as coisas quando estão 

prontas na frente do computador são simples” – Entrevistado 2. 

 

4.2 Variações do Processo de Estimativa de Esforço  

Foram encontradas variações do processo de estimativa de esforço nas empresas 

entrevistadas. Os processos variam entre o mais específico (baseado nos aspectos em projetos 

de aplicativos móveis como, por exemplo, estimativas baseadas nos documentos UX e UI) até 

o mais geral (baseado em técnicas mais tradicionais de estimativa de esforço). Na Figura 14 

mostra essa variação do mais especifico até o menos específicos do ponto de vista de 

estimativa de esforço de aplicativos móveis. 

As empresas não tem uma uniformidade no processo de estimativa, pois elas variam 

desde fazer um processo muito simplificado onde não tem nenhum requisito, somente 

entendimento do problema ou um método tradicional voltado para requisitos até um processo 
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mais voltado para o mercado de aplicativos voltado mais para UX, porque é o que precisa 

para o aplicativo móvel. 

 

 

 

Figura 14.  Variação do Processo de Estimativa de Esforço nas Empresas 

 

Logo, há uma ausência de técnicas de estimativa ou de técnicas de estimativa 

específica para a estimativa de esforço de projetos de aplicativos móveis. A literatura prega 

muito o uso de técnicas paramétricas, muito uso de Pontos por Caso de Uso, Pontos de 

Função e dentre outras, mas nenhuma das empresas entrevistadas usa esses processos 

tradicionais. Então isso é uma dicotomia entre o mercado e academia pelos seguintes 

argumentos: Primeiro ponto observado não usa nenhuma estimativa paramétrica. Segundo 

ponto nem todas as empresas usam atributos específicos do aplicativo móvel, os mais 

especialistas foram os que apontaram realmente dependendo do Target (Quantidade de 

dispositivos uma aplicação tem que rodar) terá mais trabalho ou menos trabalho (Veja a 

citação do Entrevistado 8), teve outro entrevistado que a UX e UI pois é isso que acertam com 

o cliente (Veja a citação do Entrevistado 7). Essa variação diz que há uma variação entre o 

entrevistado mais especialista e o entrevistado menos especialista.  

“Bom, de cara você tem que saber quais são os Targets, quais são os dispositivos em que o 

aplicativo tem que rodar, isso é vital, em cima disso você tenta pegar a maior abrangência de 

dispositivos...ai você vai ter que testar em todos esses dispositivos e é isso que dar trabalho. 

O pessoal faz um aplicativo e ai coloca no outro celular ou então uma quebra ai fica na 

horizontal, ai quebra ai fica uma coisa...Então tem que funcionar na vertical e na 

horizontal.” – Entrevistado 8. 
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“A gente precisa, primeiro ver a questão da UX, ver a coisa UAI, ai montar a arquitetura, 

que regras de negócio vai ter, ai cada atividade dessa a gente vai colocando as horinhas lá 

pra saber no final.” – Entrevistado 7. 
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5 Considerações Finais 
 

Foram identificados através de uma pesquisa qualitativa, fatores que afetam a estimativa de 

esforço para projetos de aplicativos móveis e variações do processo de estimativa de esforço 

nas empresas que desenvolvem aplicativos móveis. Esses fatores foram levantados através do 

conhecimento obtido a partir da estimativa de esforço de oito especialistas de aplicativos 

móveis. Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas e procedimentos baseados em 

Grounded Theory ao longo da etapa de coleta e análise dos dados das entrevistas. 

Os fatores identificados foram agrupados em quatro diferentes categorias, para facilitar a 

compreensão do fenómeno que está sendo investigado. Essas categorias são: Projetos de 

Aplicativos Móveis, a Empresa, A Equipe de desenvolvimento e os Clientes. 

Dependendo das características de um projeto de aplicativo móvel, é possível que algumas 

categorias se tornem mais relevantes do que outras ao estimar o esforço; no entanto, todas 

elas devem ser levadas em conta ao decidir sobre uma estimativa de esforço para um novo 

projeto de aplicativo móvel. 

A explicitação do conhecimento tácito de especialistas sobre os fatores que consideram 

importantes, ao estimar esforço para projetos de aplicativos móveis, permite o uso de tal 

conhecimento explícito para melhorar a estimativa de esforço na tomada de decisão e também 

as estimativas que são preparadas (MENDES, 2007).  

Mendes (2007) realizou uma pesquisa quantitativa e também fez de maneira tal que 

explicitasse o conhecimento tácito dos especialistas com o objetivo de compreender e 

melhorar a estimativa de esforço para projetos Web que é outro tipo de projeto abordado. 

Porém, as descobertas dela mostraram que a representação explícita de fatores de predição de 

esforço Web foi visto muito positivamente pelos participantes das empresas, uma vez que eles 

poderiam usá-lo para a tomada de decisão, juntamente com discussões com os clientes e 

também sempre com a equipe de desenvolvimento que quando necessário fornecem 

estimativas de esforço em grupo para o novo projeto. 

Além disso, alguns dos fatores aqui identificados diferem daqueles encontrados por De Souza 

e de Aquino Jr. (2014), o que sugere que a utilização de técnicas e diferentes tipos de pesquisa 

podem levar a uma melhor compreensão e complementar daqueles aqui identificados. 

Comparação e combinação é o foco do trabalho futuro que também se planeja entrevistar 

outros especialistas de outras empresas que desenvolvem aplicativos móveis, utilizando a 

pesquisa qualitativa como meio para enriquecer o modelo existente e a compreensão através 

da identificação de outros fatores ou categorias. 

Utilizando os princípios de Grounded Theory, não foi atingida a saturação teórica deste 

fenômeno, porque seriam necessários novos ciclos de experiências, para assim identificar a 

categoria do núcleo. Logo, como investigação futura, propõe-se a realização de novas 

entrevistas dentro de novos experimentos. Tais experiências devem ser executadas em 

diferentes contextos (cidades ou países) para reunir mais informações.  

Vale ressaltar que a pesquisa qualitativa, como a aqui apresentada, objetiva a identificação de 

conceitos e relações entre eles, levando a uma maior compreensão de como um fenômeno de 

interesse ocorre. Portanto, a qualidade de dados recolhidas é mais importante do que a 

quantidade de provas reunidas (SEAMAN, 1999 apud MATOS ET. AL., 2013). 

Cada estudo qualitativo contribui para o avanço do estado da arte em uma área de 

investigação, fornecendo provas e hipóteses que podem ser mais tarde testadas por métodos 
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quantitativos (RUHE, 2003 apud MATOS ET. AL., 2013). Portanto, reunindo mais uma prova 

e permitindo melhorar o corpus de evidências sobre estimativa de esforço para aplicativos 

móveis. Planeja-se também realizar mais pesquisas para investigar em que situações os 

fatores de uma categoria específica são mais importante que os outros. 
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APÊNDICE A – Acordo de Confidencialidade 
 

Acordo de Confidencialidade sobre Dados para Pesquisa 
 

Este acordo estabelece um entendimento mútuo, entre a equipe de pesquisadores e os colaboradores da 

empresa, de que os seguintes pontos serão observados no tratamento de toda informação recolhida 

durante a pesquisa e após a mesma, de maneira permanente.  

1- Os membros da equipe de pesquisadores, individual e coletivamente, concordam em tratar 

como confidencial toda informação coletada da pesquisa.  Esta informação não será 

divulgada de maneira que possa ser identificadas pessoas ou projetos como fontes de 

informação, ou mesmo a própria empresa, caso ela não concorde. 

2- Os resultados da pesquisa serão apresentados somente de forma sumária, de maneira que 

nenhuma pessoa ou projeto possa ser identificado.  

3- Cada participante da pesquisa concorda em não discutir, comunicar ou compartilhar 

informação que tenha obtido durante as entrevistas com nenhuma outra pessoa que não 

pertença à equipe de pesquisadores.  

 

As assinaturas abaixo expressam a concordância quanto ao cumprimento dos termos deste acordo, por 

prazo indeterminado. 

 

Local: Universidade Federal do Amazonas - UFAM 

Data: __ /__ /____ 

 

Membros da Equipe de Pesquisadores:  

Professora Coordenadora: Profa. Tayana Conte / UFAM 

Pesquisadora: Ervili Tarsila Brito de Souza/ UFAM 

 

Colaboradores da Organização:  

Representante da Empresa: Nome do Representante. 

 

 

 

  

 

Profa. Tayana Conte  
Professora Coordenadora 

 

 

Ervili Tarsila 
Pesquisadora 

  

Nome do Representante 
Representante da Empresa 
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APÊNDICE B – Códigos e Citações 
 

 

HU:  V10_Analise 

File:  [C:\Users\Ervili Tarsila\Dropbox\UFAM\Graduação\8 Periodo\TCC\Analise dos 

Dados\V10_Analise.hpr6] 

Edited by: Super 

Date/Time: 17/01/16 15:34:49 

-------------------- 

Codes-quotations list 

Code-Filter: All [157] 

-------------------- 

 

Code: [CA] Fatores da Empresa {0-2} 

-------------------- 

 

Code: [CA] Fatores de Projetos de Aplicativos Móveis {0-4} 

-------------------- 

 

Code: [CA] Fatores do Cliente {0-3} 

-------------------- 

 

Code: [CA] Fatores do Time de Desenvolvimento de App Móveis {0-3} 

-------------------- 

 

Code: [CA] Processos de Estimativa de Esforço {0-4} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Etapas de Estimativa: 1) Definir o problema 2) Analisar o problema 3) Estimar as atividades para 

resolver o problema {0-3} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Etapas de Estimativas: 1) Definir Requisitos 2) Definir Tarefas 3) Estimar Tarefas {0-3} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Experiência do Time {0-5} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Fatores da Concepção {0-7} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Fatores da Implementação {0-7} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Fatores de Infraestrutura {0-8} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Fatores de Interface Gráfica {0-5} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Fatores de Tecnologia {0-4} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Fatores do Desenvolvimento {0-4} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Fatores do Escopo do Aplicativo {0-5} 

-------------------- 
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Code: [SC] Fatores do Gererente do Time {0-8} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Fatores sobre o modo de como fazer a Estimativa {0-15} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Fatores Técnicos {0-7} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Influência Negativa {0-19} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Influência Positiva {0-15} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Influência Variável {0-18} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Participação do Cliente {0-4} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Público Alvo {0-4} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Requisitos {0-4} 

-------------------- 

 

Code: [SC] Tipos de Escopo {0-3} 

-------------------- 

 

Code: Aplicativos para Clientes menor esforço, menor número de targets {2-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:42 [, a Empresa Z, é a mesma coisa..]  (35:35)   (Super) 

Codes:  [Aplicativos para Clientes menor esforço, menor número de 

          targets] 

 

, a Empresa Z, é a mesma coisa...é bem menos variações de dispositivos, mas ai a gente precisa saber qual é o 

alvo 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:10 [Um caso por exemplo, a Empresa..]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Aplicativos para Clientes menor esforço, menor número de 

          targets] 

 

Um caso por exemplo, a Empresa Y a gente fazia uns targets que eles faziam parceria com a Disney era um 

tablet só então bem mais barato fazer pra eles doque fazer um projeto pra Empresa X porque tem que rodam nos 

milhões de dispositivos dele lá 

-------------------- 

 

Code: Aplicativos para Loja Virtual maior esforço, maior número de targets {3-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:2 [Ai se for um aplicativo pra lo..]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Aplicativos para Loja Virtual maior esforço, maior número de 

          targets] 

 

Ai se for um aplicativo pra loja por exemplo tu vai olhar a maior abrangência dos dispositivos. Lá no Google 

Play tem lá tem um ... no GooglePlay não ... no site da google tu tens lá um indicador que diz quantos porcentos 

as dimensões e os tamanhos de celulares que estão em uso hoje no mercado, ai em cima disso você tenta pegar a 

maior abrangência de dispositivos...ai você vai ter que testar em todos esses dispositivos e é isso que dar 

trabalho. O pessoal faz um aplicativo e ai coloca no outro celular ou então uma quebra ai fica na horizontal, ai 

quebra ai fica uma coisa...Então tem que funcionar na vertical e na horizontal. 
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P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:41 [muda na questão do target que ..]  (35:35)   (Super) 

Codes:  [Aplicativos para Loja Virtual maior esforço, maior número de 

          targets] 

 

muda na questão do target que eu te falei, se for uma parada pra loja tem que ter mais target do que teria para um 

cliente especifico. 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:11 [E se for pra loja ai vai ter q..]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Aplicativos para Loja Virtual maior esforço, maior número de 

          targets] 

 

E se for pra loja ai vai ter que rodar pros outros . Ai tem que ver se... outra variação importante, vai rodar em 

tablet? vai rodar em celular? É se for rodar nos dois ...se for pra Google Play vai ter que fazer a mesma 

checagem de famílias mais usadas tablet e no celular ai tu vais dimensionar o teu esforço em cima disso.  

-------------------- 

 

Code: Autonomia do Cliente na tomada de decisões é um fator {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:24 [Então basicamente é a autonomi..]  (21:21)   (Super) 

Codes:  [Autonomia do Cliente na tomada de decisões é um fator] 

 

Então basicamente é a autonomia que aquele cliente vai ter pra tomar uma decisão, agente tem que ter essa 

variável pra considerar.  

-------------------- 

 

Code: Caso atrasar os prazos das taferas o Gerente realocava os recursos {1-1} 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:29 [Ai se fosse atrasar ou não. Ai..]  (39:39)   (Super) 

Codes:  [Caso atrasar os prazos das taferas o Gerente realocava os 

          recursos] 

 

 Ai se fosse atrasar ou não. Ai ela sempre procurava saber onde era que estava dado problema. Sempre que 

alguém precisasse de ajuda. Ela colocava outra pessoa pra ajudar pra poder manter neh?! Dentro do prazo o que 

a gente tinha estimado de esforço 

-------------------- 

 

Code: Cliente dizia o que pretendia com o aplicativo {5-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:1 [a gente tinha necessidade de c..]  (8:8)   (Super) 

Codes:  [Cliente dizia o que pretendia com o aplicativo] 

 

 a gente tinha necessidade de conversar com o cliente também pra saber o que ele esperava do aplicativo neh?! 

Que problema ele queria resolver com o aplicativo.  

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:12 [Então eles sabiam de como expl..]  (12:12)   (Super) 

Codes:  [Cliente dizia o que pretendia com o aplicativo] 

 

 Então eles sabiam de como explicar de cada detalhe do sistema, como funcionava a tecnologia que ele dava  

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:15 [A tua pergunta é quais as perg..]  (11:11)   (Super) 

Codes:  [Cliente dizia o que pretendia com o aplicativo] 

 

A tua pergunta é quais as perguntas que a gente faz é isso? Então a gente pergunta sempre se tem algum 

documento de especificação da situação por exemplo, se eles estão disponibilizando algum serviço, ai a gente 

vai lá e pergunta, vocês tem alguma documentação de especificação que a gente poderia estudar? Tem alguma 

documentação de alguma demanda? A gente pergunta essa questão pra saber. Então ah ele não tem, então a 

gente vai desenvolver. Então o obvio na verdade é pergunta o que é o sistema 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:9 [cliente dizia o que ele preten..]  (10:10)   (Super) 
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Codes:  [Cliente dizia o que pretendia com o aplicativo] 

 

 cliente dizia o que ele pretendia com o aplicativo 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:14 [Então os nossos clientes ele j..]  (10:10)   (Super) 

Codes:  [Cliente dizia o que pretendia com o aplicativo] 

 

 Então os nossos clientes ele já vem com uma documentação prévia, mínima que seja, ai a gente ler a 

documentação e ver o que ele espera, ai no caso dessa documentação a gente tira as nossas dúvidas e conversa 

com ele até levantar o backlog de histórias neh?!  

-------------------- 

 

Code: Cliente não entende do problema que a aplicação será inserida {5-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:12 [o cliente muitas vezes não sab..]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Cliente não entende do problema que a aplicação será inserida] 

 

o cliente muitas vezes não sabe o que quer 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:18 [Isso afeta bastante quando o c..]  (27:27)   (Super) 

Codes:  [Cliente não entende do problema que a aplicação será inserida] 

 

 Isso afeta bastante quando o cliente ele fica sempre muito vago 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:28 [Tem clientes que não sabem mui..]  (26:26)   (Super) 

Codes:  [Cliente não entende do problema que a aplicação será inserida] 

 

Tem clientes que não sabem muito bem o que ele quer. Ele tem um problema, ele não sabe ainda a solução pra 

aquele problema e as vezes viaja um pouco e ah vamos fazer isso aqui que vai resolver mas não. Entendeu?! 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:17 [um dos fatores é que o cliente..]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Cliente não entende do problema que a aplicação será inserida] 

 

um dos fatores é que o cliente não podem compreender o ele e isso afeta muito 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:30 [quando você entendi que o clie..]  (28:28)   (Super) 

Codes:  [Cliente não entende do problema que a aplicação será inserida] 

 

quando você entendi que o cliente pode te passar informações erradas 

-------------------- 

 

Code: Cliente não sabe se comunicar em passar as informações é um fator {1-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:19 [fatores também é que muitas ve..]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Cliente não sabe se comunicar em passar as informações é um 

          fator] 

 

fatores também é que muitas vezes ele pode conhecer do problema da empresa, mas ele pode não ser claro e 

explicar todas as informações necessárias pra tu resolver aquele problema 

-------------------- 

 

Code: Cliente não tem documentação é um fator {4-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:13 [é tão importante ter toda uma ..]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Cliente não tem documentação é um fator] 

 

 é tão importante ter toda uma documentação no final de cada histórico 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:27 [Mas caso ele não tenha, a gent..]  (33:33)   (Super) 

Codes:  [Cliente não tem documentação é um fator] 
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Mas caso ele não tenha, a gente tem que perguntar sobre cada restrições e que provavelmente vamos ter uma 

burocracia muito grande, de documentos de confidencialidade, pessoas envolvidas no projeto terão que se 

comprometer muito neh?! Isso sim vai demandar um esforço bem maior do projeto e vai sim tirar muito tempo, 

isso se caso não tenha neh essa estrutura deles 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:30 [se a documentação de apoio]  (27:27)   (Super) 

Codes:  [Cliente não tem documentação é um fator] 

 

 se a documentação de apoio 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:27 [Acho que falta de documentação..]  (25:25)   (Super) 

Codes:  [Cliente não tem documentação é um fator] 

 

Acho que falta de documentação. 

-------------------- 

 

Code: Cliente não tem o conhecimento de como é desenvolvido o projeto é um fator {1-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:14 [Mas assim o cliente que só sab..]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Cliente não tem o conhecimento de como é desenvolvido o projeto 

          é um fator] 

 

Mas assim o cliente que só sabe que você vai gerar um aplicativo e não tem um conhecimento de como você vai 

fazer isso e com pode te ajudar melhor, eu acho que é necessário varias intervenções no cotidiano do cliente 

-------------------- 

 

Code: Cliente Participa a cada entrega parcial do produto {3-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:13 [O nosso objetivo inicial é ter..]  (10:10)   (Super) 

Codes:  [Cliente Participa a cada entrega parcial do produto] 

 

O nosso objetivo inicial é ter o backlog de histórias neh?! Definida junto com o cliente, ai o cliente ter o 

consentimento de o que ele está pedindo pra gente neh?! Entendeu. 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:45 [Concepção durante uma semana, ..]  (39:39)   (Super) 

Codes:  [Cliente Participa a cada entrega parcial do produto] 

 

Concepção durante uma semana, começa as sprints, cada Sprint ele participa da revisão do produto, a gente dar 

visibilidade, se a visão ainda é alcançável. 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:12 [quando a gente esta rodando o ..]  (22:22)   (Super) 

Codes:  [Cliente Participa a cada entrega parcial do produto] 

 

 quando a gente esta rodando o Scrum o nosso gerente fica todo hora conversando com o cliente, eles fazem 

entregas continuas pra eles pra ver se é isso que eles querem, ou se eles querem alguma alteração e geralmente 

tem alteração entendeu?! 

-------------------- 

 

Code: Cliente participa da Renião de Concepção do Produto {4-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:7 [Ai ele vai lá e solicita, eu g..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Cliente participa da Renião de Concepção do Produto] 

 

Ai ele vai lá e solicita, eu gostaria que a aplicação fizesse isso isso e isso. Próxima história : eu gostaria de isso 

isso e isso... então dependendo do que ele pedir talvez seja uma coisa absurda ou uma coisa extremamente trivial 

ai o time se reuni para pontuar. 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:38 [O que acontece muitas das veze..]  (29:29)   (Super) 

Codes:  [Cliente participa da Renião de Concepção do Produto] 
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O que acontece muitas das vezes é quando a gente vai dar uma estimativa lá de 3 meses ai começa o projeto ai 

que a gente faz a concepção, ai a gente fecha com o cliente o que dar pra fazer naqueles 3 meses junto com ele 

neh, na etapa de concepção  do produto ou a gente faz a concepção antes e ele participa da concepção e fecha o 

orçamento encima da concepção. 

 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:4 [a gente sempre detalha o escop..]  (5:5)   (Super) 

Codes:  [Cliente participa da Renião de Concepção do Produto] 

 

a gente sempre detalha o escopo do projeto junto com o cliente 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:16 [A gente, claro, faz uma dinâmi..]  (13:13)   (Super) 

Codes:  [Cliente participa da Renião de Concepção do Produto] 

 

 A gente, claro, faz uma dinâmica de visão do produto, pra ganhar a visão do produto e ai no final a gente monta 

nos MVPs  que são menores produtos viáveis que o aplicativo tem que ter e a gente faz isso em parceria com o 

cliente em uma reunião de concepção com ele. 

-------------------- 

 

Code: Cliente participa do desenvolvimento do projeto é um fator {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:45 [a gente trabalha com a metodol..]  (36:36)   (Super) 

Codes:  [Cliente participa do desenvolvimento do projeto é um fator] 

 

 a gente trabalha com a metodologia ágeis que é Kanban e Scrum e essas metodologias o cliente está dentro da 

equipe neh?! pra acompanhar, pra participar de algumas reuniões 

-------------------- 

 

Code: Cliente participando do projeto mais chances de sucesso o projeto tem {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:46 [Que quanto mais o cliente fica..]  (36:36)   (Super) 

Codes:  [Cliente participando do projeto mais chances de sucesso o 

          projeto tem] 

 

Que quanto mais o cliente fica junto com a gente, participando, entendendo, vendo sendo desenvolvido passo a 

passo ficar pronto, mais chance de sucesso e mais chance de satisfação que a cliente tem 

-------------------- 

 

Code: Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa {11-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:68 [Normalmente é o cliente que ma..]  (68:68)   (Super) 

Codes:  [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] 

 

Normalmente é o cliente que manda 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:21 [Sempre acontece de o aplicativ..]  (22:22)   (Super) 

Codes:  [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] 

 

Sempre acontece de o aplicativo mudar no decorrer do tempo pois o cliente achou melhor. 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:23 [as questões de interrupções qu..]  (14:14)   (Super) 

Codes:  [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] 

 

as questões de interrupções que são geradas por externas neh?! 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:67 [O time ou o cliente, porque de..]  (67:67)   (Super) 

Codes:  [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] [Time 

          solicita mudanças e isso afeta a estimativa] 
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O time ou o cliente, porque depende de onde vem a mudança entendeu?! Depende de quem originou a mudança, 

o time ou o cliente. 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:16 [Porque lá na frente pode chega..]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] 

 

Porque lá na frente pode chegar a um ponto que “não a gente pode mudar neh?! A gente pode fazer diferente 

neh?! Entendeu?!”  então assim isso afeta muito os requisitos da aplicação  e afetam muito na estimativa de 

esforço  

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:31 [Acontece muito por exemplo tam..]  (39:39)   (Super) 

Codes:  [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] 

 

Acontece muito por exemplo também  de um cliente resolver mudar uma tela uma interface, no meio do projeto 

assim, ai ele sempre chega pra gente e diz ei tem como mudar isso aqui. Ai normalmente a gente tem que 

submeter neh?! Porque é o cliente que paga o projeto, então assim a gente muda a documentação de interface, a 

gente muda o número de atividades pra hora. Muda muito 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:21 [uma coisa também que a gente t..]  (13:13)   (Super) 

Codes:  [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] 

 

uma coisa também que a gente tem muito aqui é as questões de solicitação de mudanças a gente tem todo um 

processo quando o cliente solicita mudança isso no meio do desenvolvimento, no meio do teste entendeu?! A 

gente tem que planejar, parar certinho, planejar, analisar o impacto que isso vai causar no que já está feito, nas 

mudanças que a gente vai ter que fazer, que vai ter que acrescentar. 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:50 [tem clientes que mudam muito d..]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] 

 

tem clientes que mudam muito de requisitos, então a gente tem que colocar uma variação, tem outros que saem 

dessa fase de concepção e já é mais maduro 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:32 [E as vezes também a gente sofr..]  (28:28)   (Super) 

Codes:  [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] 

 

E as vezes também a gente sofre com solicitação de mudança neh?! Tipo tem gente que está mudando todo o 

tempo. Tipo a gente está apaiando aqui e ele já mudou.. ah ele comunica a gente ai putz já mudou. E agora?! 

Entendeu?! 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:66 [Solicitação do cliente e o tim..]  (64:64)   (Super) 

Codes:  [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] [Time 

          solicita mudanças e isso afeta a estimativa] 

 

Solicitação do cliente e o time também olhar assim e falar pow o cliente está pedindo essa coisa gigantesca aqui 

mas a gente tem esse caminho mais rápido aqui pra fazer  e melhor, vai ficar mais bonito, vai ter mais qualidade 

e vai ter mais qualidade e tal, vou apresentar para o cliente, ai o cliente OK 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:33 [É mais essa intervenção do cli..]  (30:30)   (Super) 

Codes:  [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] 

 

É mais essa intervenção do cliente com coisas durante o processo de desenvolvimento isso é ruim neh?! tem que 

colocar uma barreira dizendo olha a gente só vai desenvolver até aqui, ah mais é besteirinha, não mas precisa 

parar alguém pra poder modificar entendeu?! Ah então vai tirar o cara do escopo que precisa 

-------------------- 

 

Code: Cliente subestima a avaliação da estimativa do esforço do time é um fator {1-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:18 [, o cliente pode subestimar a ..]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Cliente subestima a avaliação da estimativa do esforço do time é 

          um fator] 
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, o cliente pode subestimar a tua avaliação da estimativa pode dizer bem assim... ah isso dai é rápido, isso afeta 

muito, porque ele acha que as coisas quando estão prontas na frente do computador são simples  

-------------------- 

 

Code: Cliente tem conhecimento do negócio é um fator {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:29 [No próprio conhecimento do neg..]  (27:27)   (Super) 

Codes:  [Cliente tem conhecimento do negócio é um fator] 

 

 No próprio conhecimento do negócio que ele precisa, 

-------------------- 

 

Code: Cliente trás mudanças baseado no feedback do público alvo dele {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:46 [O cliente baseado no feedback ..]  (41:41)   (Super) 

Codes:  [Cliente trás mudanças baseado no feedback do público alvo dele] 

 

O cliente baseado no feedback do publico alvo dele que ele tem, por exemplo ele coloca na mão do publico alvo 

dele, ai provalvemente ele vai ter feedback ai ele vai trazer essas mudanças 

-------------------- 

 

Code: Coloca algumas horas a mais para caso imprevistos ocorram {1-1} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:7 [Também é comum que a gente col..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Coloca algumas horas a mais para caso imprevistos ocorram] 

 

Também é comum que a gente coloque uma hora ou 2 horas a mais dependendo de cada atividade de gordura 

neh? Pra casos de imprevistos neh?! Pra caso de um funcionário ficar doente, faltar. 

-------------------- 

 

Code: Como a tecnologia evolui muiito rápido não gostaria de usar a mesma tecnologia {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:70 [Se sabe tecnologia evolui muit..]  (43:43)   (Super) 

Codes:  [Como a tecnologia evolui muiito rápido não gostaria de usar a 

          mesma tecnologia] 

 

Se sabe tecnologia evolui muito rápido, mesmo que eu tenha feito um sistema parecido com esse que eu tenha 

feito agora, isso foi a dois anos atrás eu não gostaria de usar a mesma tecnologia que eu usei lá atrás porque já 

mudou 

-------------------- 

 

Code: Complexidade do contexto é um fator {1-0} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:6 [complexidades, alguma especial..]  (14:14)   (Super) 

Codes:  [Complexidade do contexto é um fator] 

 

complexidades, alguma especialidades do aplicativo  

-------------------- 

 

Code: Comportamento dos envolvidos no projeto {2-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:47 [a parte comportamental não adi..]  (37:37)   (Super) 

Codes:  [Comportamento dos envolvidos no projeto] 

 

a parte comportamental não adianta o cara ser muito bom ser extremamente bom e tal ter experiência mas não ter 

um comportamento adequado, não respira a cultura da empresa, de desrespeitar uns aos outros 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:51 [aspectos comportamentais.]  (37:37)   (Super) 

Codes:  [Comportamento dos envolvidos no projeto] 



52 

 

 

aspectos comportamentais. 

-------------------- 

 

Code: Comunicação entre o time {3-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:33 [eu preciso me comunicar com o ..]  (30:30)   (Super) 

Codes:  [Comunicação entre o time] 

 

eu preciso me comunicar com o time de diversos times pra você ter uma ideia pra resolver uma aplicação 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:24 [comunicação dentro do time]  (22:22)   (Super) 

Codes:  [Comunicação entre o time] 

 

 comunicação dentro do time 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:27 [parte de comunicação]  (26:26)   (Super) 

Codes:  [Comunicação entre o time] 

 

parte de comunicação 

-------------------- 

 

Code: Conhecimento da competência da equipe afeta  na estimativa {3-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:39 [nível técnico do time pode ser..]  (32:32)   (Super) 

Codes:  [Conhecimento da competência da equipe afeta na estimativa] 

 

nível técnico do time pode ser baixa e isso impacta na estimativa se for muito baixo vai prolongar o projeto e o 

cliente vai perceber isso neh? 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:29 [quando você entendi a sua equi..]  (28:28)   (Super) 

Codes:  [Conhecimento da competência da equipe afeta na estimativa] 

 

quando você entendi a sua equipe 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:22 [Então, saber, conhecer como a ..]  (31:31)   (Super) 

Codes:  [Conhecimento da competência da equipe afeta na estimativa] 

 

Então, saber, conhecer como a tua equipe trabalha seria muito importante pra você estimar, pois até passaria 

mais segurança, entregando mais ou menos no prazo. Porque você sabe quanto mais ou menos uma pessoa leva 

pra desenvolver cada tarefa. 

-------------------- 

 

Code: Controle é um fator {1-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:21 [controle]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Controle é um fator] 

 

controle 

-------------------- 

 

Code: Curva de aprendizagem do time é um fator {2-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:50 [Curva de aprendizado na tecnol..]  (37:37)   (Super) 

Codes:  [Curva de aprendizagem do time é um fator] 

 

Curva de aprendizado na tecnologia 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:40 [Então a curva e aprendizagem d..]  (32:32)   (Super) 

Codes:  [Curva de aprendizagem do time é um fator] 
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Então a curva e aprendizagem do time 

-------------------- 

 

Code: Deixava o cliente ciente dos riscos do projeto {2-0} 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:23 [Porque quando a gente fazia lá..]  (35:35)   (Super) 

Codes:  [Deixava o cliente ciente dos riscos do projeto] 

 

Porque quando a gente fazia lá neh na empresa, essa parte dos riscos, risco de ...a gente sempre deixava claro pro 

cliente que podia acontecer neh?! 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:20 [Esses riscos todos que a gente..]  (32:32)   (Super) 

Codes:  [Deixava o cliente ciente dos riscos do projeto] 

 

Esses riscos todos que a gente levanta durante a estimativa, a gente fala com cliente entendeu?! Dai ele pode ou 

não ter um plano de ação pra resolver esses riscos neh ou minimizar os riscos ou então a gente mesmo tenta 

minimizar entendeu?! Ai geralmente quando a gente tem alguma coisa 

-------------------- 

 

Code: Dependência entre tarefas {1-1} 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:5 [a dependência que vai ter na t..]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Dependência entre tarefas] 

 

a dependência que vai ter na tarefa 

-------------------- 

 

Code: Desenvolvimento de software por demanda {1-1} 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:25 [Bom no caso da empresa, a maio..]  (37:37)   (Super) 

Codes:  [Desenvolvimento de software por demanda] 

 

Bom no caso da empresa, a maioria era empresa, indústria e comércio. Então era sempre uma empresa, o 

comercio que solicitavam. A gente ainda não tinha como se diz?! Portfólio pra  apresentar essas coisas. Sempre 

tinha alguém lá contratado. Porque a empresa era mais voltada pra isso mesmo. Pra fazer software por demanda. 

-------------------- 

 

Code: Dinâmica de Concepção do Produto para adquirir os requisitos {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:12 [A gente na primeira semana do ..]  (12:12)   (Super) 

Codes:  [Dinâmica de Concepção do Produto para adquirir os requisitos] 

 

A gente na primeira semana do projeto a gente faz uma dinâmica que a gente chama de  concepção. Tu procurar 

na internet tem um livro chamado Direto ao Ponto do autor Paulo Carole. É isso que a gente faz tem lá todas ... 

naquele livro a gente faz a dinâmica de concepção e ai a gente sai no final da semana com os requisitos. 

-------------------- 

 

Code: Disbonibilidade do Cliente é um risco de projeto {1-1} 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:17 [a gente já tem que está levant..]  (25:25)   (Super) 

Codes:  [Disbonibilidade do Cliente é um risco de projeto] 

 

 a gente já tem que está levantando duvidas por exemplo,  acha que tem que fazer um login na aplicação esse 

login pode ser com rede social, então não esta especificado isso, então a gente tem que colocar como risco pra 

fazer um gerenciamento, Até porque a gente não consegue esclarecer isso na hora, então tem que colocar pra 

tirar essa duvida aqui pra poder estimar melhor depois, vamos assumir um cenário que tem isso, pra que esteja 

mais próximo do real caso tenha, então vamos atrasar ou postergar essa tarefa aqui, a estimativa dela afeta essa 

duvida esclarecida , mas caso não seja possível estimar, então tem que dar um prazo, então vamos tentar pensar 
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no pior cenário se vai ter publico ou a gente não sabe se vai ter... algo assim, até porque por não ter acesso ao 

cliente  a gente tem que fazer mais ou menos um gerenciamento de riscos que pode ter ou não. 

-------------------- 

 

Code: Disponibilidade da equipe pra fazer reuniões {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:41 [a disponibilidade da galera se..]  (32:32)   (Super) 

Codes:  [Disponibilidade da equipe pra fazer reuniões] 

 

 a disponibilidade da galera sentar pra se reunir 

-------------------- 

 

Code: Disponibilidade de Infraestrutura pra falar com o Cliente é um fator {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:42 [disponibilidade de infraestrut..]  (32:32)   (Super) 

Codes:  [Disponibilidade de Infraestrutura pra falar com o Cliente é um 

          fator] 

 

disponibilidade de infraestrutura pra falar com o cliente 

-------------------- 

 

Code: Disponibilidade do Cliente é um fator {4-2} 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:18 [a validação de algumas feature..]  (30:30)   (Super) 

Codes:  [Disponibilidade do Cliente é um fator] 

 

a validação de algumas features que a gente faz com os clientes, porque as vezes o cliente tem pouca 

disponibilidade. Entendeu?! Fora isso eu acho que só 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:31 [fatores de ausência do cliente..]  (27:27)   (Super) 

Codes:  [Disponibilidade do Cliente é um fator] 

 

fatores de ausência do cliente... as vezes eu quero fazer perguntas pra poder a gente poder estimar e o cliente está 

ausente e isso impacta. 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:16 [é fundamental ter um gerenciam..]  (25:25)   (Super) 

Codes:  [Disponibilidade do Cliente é um fator] 

 

é fundamental ter um gerenciamento de riscos por exemplo, até por não ter acesso ao cliente não está podendo 

esclarecer diretamente as duvidas que surgem 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:34 [indisponibilidade do cliente]  (30:30)   (Super) 

Codes:  [Disponibilidade do Cliente é um fator] 

 

indisponibilidade do cliente 

-------------------- 

 

Code: Disponibilidade do Servidor é um Fator {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:33 [vai ter um servidor, uma nuvem..]  (27:27)   (Super) 

Codes:  [Disponibilidade do Servidor é um Fator] 

 

vai ter um servidor, uma nuvem respondendo aquelas requisições lá 

-------------------- 

 

Code: Disponibilidade dos Dispositivos para teste é um fator {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:26 [Infraestrutura é só se a gente..]  (23:23)   (Super) 

Codes:  [Disponibilidade dos Dispositivos para teste é um fator] 
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Infraestrutura é só se a gente vai ser os dispositivos pra desenvolver com eles 

-------------------- 

 

Code: Documento de User Interface (UI) é um fator {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:10 [ver a coisa UAI]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Documento de User Interface (UI) é um fator] 

 

ver a coisa UAI 

-------------------- 

 

Code: Documento User Experience (UX) é um fator {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:9 [primeiro ver a questão da UX]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Documento User Experience (UX) é um fator] 

 

 primeiro ver a questão da UX 

-------------------- 

 

Code: Engajamento do time {2-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:28 [senão acaba aqui e acontece de..]  (26:26)   (Super) 

Codes:  [Engajamento do time] 

 

senão acaba aqui e acontece de ter muitas pessoas no time mas que só algumas realmente leva o projeto pra 

frente então realmente é um fator a se considerar também pra estimativa de esforço. 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:32 [você precisa confiar no que o ..]  (30:30)   (Super) 

Codes:  [Engajamento do time] 

 

você precisa confiar no que o teu time está envolvido em solucionar o problema, então você tem um time que 

está envolvido 

-------------------- 

 

Code: Entender o problema e o contexto que será inserido o aplicativo é um fator {1-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:3 [peço pra ele me contar o probl..]  (11:11)   (Super) 

Codes:  [Entender o problema e o contexto que será inserido o aplicativo 

          é um fator] 

 

 peço pra ele me contar o problema dele , peço pra ele me contar a história, perguntar o que ele faz no dia a dia 

dele o quê que ele pensa que pode melhorar pra ele 

-------------------- 

 

Code: Entregando MVPs o cliente fica mais satisfeito {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:17 [Ai o cara vai lá e faz essa pa..]  (11:11)   (Super) 

Codes:  [Entregando MVPs o cliente fica mais satisfeito] 

 

Ai o cara vai lá e faz essa partizinha ai a gente começa a entregar valores para o cliente entendeu?! De uma 

forma que o cliente comece a ficar satisfeito, não que daqui a alguns meses eu vou ter algo que eu não vou usar 

entendeu?! Ele quer receber algo que ele já quer usar. Entendeu?! 

-------------------- 

 

Code: Errar a estimativa é um fator negativo {1-0} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:25 [A principal mesmo é você errar..]  (29:29)   (Super) 

Codes:  [Errar a estimativa é um fator negativo] 
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A principal mesmo é você errar o chute, subestimar uma atividade... isso acontece muito, as vezes a gente diz 

que determinada atividade vai ser feita em um dia de trabalho, ai acontecem imprevistos e ai a solução que a 

pessoa pretendia implementar, ela não funciona adequadamente, ai você tem que mudar 

-------------------- 

 

Code: Escopo aberto é estimado a cada fim de ciclo {1-0} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:26 [Agora, quando é escopo aberto ..]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Escopo aberto é estimado a cada fim de ciclo] 

 

Agora, quando é escopo aberto é a cada Sprint, Cada Sprint há novos requisitos vai incrementando o backlog, 

vai incrementando a UX, tem todas as estimativas, ai depende sim se é escopo aberto ou escopo fechado. 

-------------------- 

 

Code: Escopo é base para estimar prazo {2-1} 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:2 [E com base nesse escopo ela já..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Escopo é base para estimar prazo] 

 

E com base nesse escopo ela já dizia mais ou menos qual era o prazo que a gente tinha que entregar  o projeto 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:1 [A gente pega o backlog neh?! Q..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Escopo é base para estimar prazo] 

 

A gente pega o backlog neh?! Que é um conjunto de features que aplicativo tem que ter, ai apartir desse backlog 

a gente pontua as atividades que são mais complicadas que leva mais tempo, ai a partir disso dai o time todo vota 

em uma estimativa de em quantas horas pra realizar cada atividade em horas.  

-------------------- 

 

Code: Escopo fechado é estimado tudo {1-0} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:25 [se for de escopo fechado a gen..]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Escopo fechado é estimado tudo] 

 

 se  for de escopo fechado a gente faz uma reunião só pra estimar tudo, mas não necessariamente aquilo daqui 

vai até o final pode ser que no meio mude... e provavelmente vai mudar tá?! Só que ai é negociável o escopo, 

agora mudou isso, tem que tirar isso daqui pra poder por isso, ai é gerenciamento do projeto normal. 

-------------------- 

 

Code: Espectaviva do cliente é um fator {1-1} 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:6 [Mas geralmente quando eu falo ..]  (12:12)   (Super) 

Codes:  [Espectaviva do cliente é um fator] 

 

Mas geralmente quando eu falo com algum cliente eu procuro saber o que ele quer ? O que ele precisa? 

Entendeu? Por exemplo, o que você quer que o teu aplicativo faça, seja para divulgar o estabelecimento ou pra 

divulgar um serviço, ou alguma coisa do gênero. Eu sempre quero saber qual é a expectativa. Entendeu? Ai eu 

vou guardando isso dai. Fazer ele ver algo que funcione pra ele entendeu?! De acordo com a tecnologia e o que o 

time acabou ou não pra alguma experiência. 

-------------------- 

 

Code: Estimar com a empresa sendo o cliente é mais fácil {1-0} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:29 [Quando tu não tem um cliente c..]  (37:37)   (Super) 

Codes:  [Estimar com a empresa sendo o cliente é mais fácil] 

 

Quando tu não tem um cliente contratante a forma de estimar muda porque tu vás fazer o aplicativo da maneira 

que tu queres, caso você esteja desenvolvendo automatamente, agora se você está desenvolvendo um aplicativo 

pra própria empresa que você trabalha ai a relação que a pessoa que está querendo um aplicativo e uma pessoa 



57 

 

que está desenvolvendo um aplicativo ela é muito mais próxima, então isso com certeza demanda um esforço 

bem menor 

-------------------- 

 

Code: Estimativa baseada em UX e UI {2-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:11 [a gente precisa primeiro ver a..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Estimativa baseada em UX e UI] 

 

a gente precisa primeiro ver a questão da UX, ver a coisa UAI, ai montar a arquitetura, que regras de negócio vai 

ter, ai cada atividade dessa a gente vai colocando as horinhas lá pra saber no final. 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:19 [E o nosso time de designer tem..]  (13:13)   (Super) 

Codes:  [Estimativa baseada em UX e UI] 

 

E o nosso time de designer tem que levar isso em consideração entendeu?! No momento em que está fazendo a 

UX que é o documento de experiência e a UI que é o documento que vai definir a cor neh a fonte neh?! 

-------------------- 

 

Code: Estimativa é feita em Horas {5-1} 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:14 [as nossas estimativas é basead..]  (24:24)   (Super) 

Codes:  [Estimativa é feita em Horas] 

 

as nossas estimativas é baseada em horas 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:9 [Ai atribui as horas pras ativi..]  (8:8)   (Super) 

Codes:  [Estimativa é feita em Horas] 

 

Ai atribui as horas pras atividades neh? E pra aquelas que ninguém tem experiência neh ou que a gente tem faz 

um projeto a parte e ver mais ou menos  a dificuldade e dar um chute mesmo. 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:1 [É porque a experiência que eu ..]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Estimativa é feita em Horas] 

 

 É porque a experiência que eu tenho é a estimativa de horas 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:8 [Ai depois a gente pega todas a..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Estimativa é feita em Horas] 

 

Ai depois a gente pega todas as horas que a gente atribuiu pra cada atividade e divide elas em sprints assim que a 

gente mede o esforço neh de um projeto. 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:1 [Então o esforço, são em horas ..]  (5:5)   (Super) 

Codes:  [Estimativa é feita em Horas] 

 

 Então o esforço, são em horas pra um projeto, 

-------------------- 

 

Code: Estimativa pra cada atividade {9-1} 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:2 [É porque a experiência que eu ..]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Estimativa pra cada atividade] 

 

 É porque a experiência que eu tenho é a estimativa de horas... de tempo neh pra estimar cada tarefa 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:16 [Era mais orientado a tarefa.]  (25:25)   (Super) 

Codes:  [Estimativa pra cada atividade] 

 

 Era mais orientado a tarefa. 
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P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:3 [Ai pra cada atividade como tin..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Estimativa pra cada atividade] 

 

Ai pra cada atividade como tinha um framework pronto neh ai a gente já sabia mais ou menos quanto tempo iria 

demorar pra entregar cada atividade 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:27 [Então toda vez, a gente dizia ..]  (39:39)   (Super) 

Codes:  [Estimativa pra cada atividade] 

 

 Então toda vez, a gente dizia mais ou menos quanto a gente ia levar pra realizar aquela tarefa neh?!  

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:6 [a gente usa a metodologia Scru..]  (5:5)   (Super) 

Codes:  [Estimativa pra cada atividade] 

 

 a gente usa a metodologia Scrum então  a gente usa as User Storys e ai com base nas User Storys a gente 

vai quebrando em atividades isso o time todo junto neh?! E posteriormente a gente estima em horas pra cada 

atividade. 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:3 [Que é um conjunto de features ..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Estimativa pra cada atividade] 

 

Que é um conjunto de features que aplicativo tem que ter, ai apartir desse backlog a gente pontua as atividades 

que são mais complicadas que leva mais tempo 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:12 [É então a gente olha a históri..]  (8:8)   (Super) 

Codes:  [Estimativa pra cada atividade] 

 

 É então a gente olha a história como o Entrevistado 2 falou e quebra em atividades pra gente ter o tempo de 

cada história neh?! Tempo de desenvolvimento de que cada história vai levar 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:8 [A gente usa a pontuação de Fib..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Estimativa pra cada atividade] 

 

A gente usa a pontuação de Fibonnachi  a gente vai lá colocando, ai a gente olha e diz ah isso aqui é muito fácil 

então é 1. Mas é lógico que tem que sempre, se basear em que a gente pega uma história mais básica que 

normalmente é a mais fácil ai a gente se baseia por ela se aquele cara lá a gente diz que é 2, entendeu 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:8 [Exato. Então a gente já tem os..]  (14:14)   (Super) 

Codes:  [Estimativa pra cada atividade] 

 

Exato. Então a gente já tem os requisito, então a gente vai requisito por requisito tenta quebrar, ou melhor tenta 

descobrir as tarefas menos, pequenas que tem dentro daquele requisito pra que a gente tenha uma estimativa 

mais precisa por exemplo eu tenho uma tela de login... então o que é preciso nessa tela de login, conexão com o 

servidor, tem banco de dados pra salvar o usuário logado... coisas assim ...depende da tarefa a gente tenta definir 

as tarefas pra definir as subtarefas para  definir o tempo dessas subtarefas e colocar a tarefa final com o tempo 

somado 

-------------------- 

 

Code: Estimativa revisada a cada entrega parcial {5-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:35 [Sempre é necessário revisar du..]  (36:36)   (Super) 

Codes:  [Estimativa revisada a cada entrega parcial] 

 

 Sempre é necessário revisar durante o projeto 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:36 [é sempre importante está revis..]  (36:36)   (Super) 

Codes:  [Estimativa revisada a cada entrega parcial] 
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é sempre importante está revisando essa estimativa  pois podem ser necessários sanar os problemas que podem 

existir durante a parte de desenvolvimento da aplicação 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:13 [Isso ai que a gente já estima ..]  (22:22)   (Super) 

Codes:  [Estimativa revisada a cada entrega parcial] 

 

Isso ai que a gente já estima pras próximas sprints, próximos ciclos entendeu?! Geralmente, quando o cliente ver 

que não é aquilo que ele queria, mas a gente fez algo parecido, então a gente estima novamente e dar o tempo 

pra que a gente precisa alterar ai é se ele aceita ou não entendeu?! Basicamente é isso. 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:44 [Sim, toda a Sprint a gente dar..]  (37:37)   (Super) 

Codes:  [Estimativa revisada a cada entrega parcial] 

 

Sim, toda a Sprint a gente dar visibilidade se a visão do produto ainda é alcançável lá pra eles, ai ele decide se 

quer continuar ou não. 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:26 [No caso, era revisado quase to..]  (39:39)   (Super) 

Codes:  [Estimativa revisada a cada entrega parcial] 

 

No caso, era revisado quase toda a semana, porque como pra cada tarefa a gente tinha que dar tipo um feedback 

pra nossa chefe neh 

-------------------- 

 

Code: Estimativas feitas em grupo {8-2} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:11 [mas normal mesmo é que as pess..]  (10:10)   (Super) 

Codes:  [Estimativas feitas em grupo] 

 

mas normal mesmo é que as pessoas discutam conversando e  vendo como vai ser 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:5 [Junto com a equipe a gente est..]  (8:8)   (Super) 

Codes:  [Estimativas feitas em grupo] 

 

Junto com a equipe a gente estimava porque com base na experiência de cada um, ai cada um dizia quanto tempo 

iria levar pra aprontar cada modulo do projeto 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:9 [O primeiro passo é tentar desc..]  (15:15)   (Super) 

Codes:  [Estimativas feitas em grupo] 

 

O primeiro passo é tentar descobrir as subtarefas neh? O máximo possível em mínimos detalhes que seja algo 

mais preciso, ai a partir disso levar em conta o que foi respondido na primeira pergunta neh? Do desenvolvedor, 

do time  

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:21 [basicamente envolver todos os ..]  (18:18)   (Super) 

Codes:  [Estimativas feitas em grupo] 

 

basicamente envolver todos os profissionais provavelmente  desenvolver o aplicativo lá 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:2 [ai a partir disso dai o time t..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Estimativas feitas em grupo] 

 

ai a partir disso dai o time todo vota em uma estimativa de em quantas horas pra realizar cada atividade em horas 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:4 [Ai o time que determina pra sa..]  (10:10)   (Super) 

Codes:  [Estimativas feitas em grupo] 

 

Ai o time que determina pra saber quantas horas aquela atividade leva entendeu? Ai a gente vai chegando em 

consenso. Entendeu?! 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:10 [O que existiu em uma empresa q..]  (8:8)   (Super) 
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Codes:  [Estimativas feitas em grupo] 

 

O que existiu em uma empresa que eu trabalhei foi... Eles faziam uma espécie de dinâmicas com cartas e que 

cada item eles davam um chute com uma carta em um baralho de 1 a 7 se eu não me engano, mais ou menos 

assim, ai cada um dos membros da equipe jogava a carta com a quantidade de horas pra fazer aquelas atividades 

7 , 5  ai ganhava a hora que que ficava estabelecida aquela que a  maioria concordava entendeu? Ou uma média 

entre elas depende o que você quer fazer. 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:23 [Bom, geralmente o time faz a e..]  (42:42)   (Super) 

Codes:  [Estimativas feitas em grupo] 

 

Bom, geralmente o time faz a estimativa 

-------------------- 

 

Code: Estudava o sistema existente na empresa do cliente {1-1} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:13 [Acontece que muitas vezes você..]  (14:14)   (Super) 

Codes:  [Estudava o sistema existente na empresa do cliente] 

 

Acontece que muitas vezes você tem que fazer uma aplicação pro sistema dele, tem que perguntar todo o sistema 

dele, como foi feito? Quantas pessoas trabalharam, quem são os responsáveis da empresa por esse sistema que a 

gente pode manter contato, essas coisas só mesmo pra alinhar 

-------------------- 

 

Code: Etapas da estimativa - 1) Escopo do aplicativo 2) Define Targets 3)  Estimativa destes Fatores {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:49 [Basecamente é esse de fechar o..]  (18:18)   (Super) 

Codes:  [Etapas da estimativa - 1) Escopo do aplicativo 2) Define Targets 

          3) Estimativa destes Fatores] 

 

Basicamente é esse de fechar o escopo do aplicativo e definir os targets, envolver que técnica durante essa parte 

de concepção e ai a gente faz uma estimativa encima desses fatores 

-------------------- 

 

Code: Etapas da estimativa: 1) Gerente reune com o cliente 2) Lider e Gerente faz o documento de requisitos 3) 

A equipe estuda os documentos e destrincha em atividades 4) Em cima das atividades é feito a estimativa {1-1} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:20 [A equipe tem o gerente e o líd..]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Etapas da estimativa: 1) Gerente reune com o cliente 2) Lider e 

          Gerente faz o documento de requisitos 3) A equipe estuda 

          os documentos e destrincha em atividades 4) Em cima das 

          atividades é feito a estimativa] 

 

A equipe tem o gerente e o líder neh?! Que ficavam mais próximos do cliente. Ai geralmente eles vão formar um 

documento com os requisitos do cliente que talvez tenha documento especifico pra interface, um documento 

especifico pras funcionalidades em si. Ai depois a equipe vai se debruçar em cima desses documentos, o que eles 

vão fazer? Eles vão levantar uma lista de requisitos não porque já foram levantados, mas ele vai levantar uma 

lista de atividades pra pegar esses requisitos... ah tem uma tela de login tem que login com o Facebook e o login 

com o Twitter, ai ele vai pegar essa informação com o cliente e ele vai listar as atividades necessárias, ah tem 

que montar a tela, fazer tal animação, tem que fazer o login com o Facebook e tem que fazer o login com o 

Twitter. Ai depois que você o levante superficial ocorre muitas vezes esse destrinchamento dessas atividades, ah 

eu vou fazer uma animação, no caso do Android, vai cortar as imagens pra animação no caso a equipe de 

designer vai subdividindo essas atividades assim, ai a gente vai atribuindo essa quantidade de horas pra cada 

modelo. 

-------------------- 

 

Code: Etapas de Estimativa: 1) Analisar o problema 2) Analisar o que precisa desenvolver 3) Estimar o 

aplicativo {1-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:11 [analisar o seu problema, anali..]  (18:18)   (Super) 
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Codes:  [Etapas de Estimativa: 1) Analisar o problema 2) Analisar o que 

          precisa desenvolver 3) Estimar o aplicativo] 

 

analisar o seu problema, analisar o que você precisa resolver, e saber você com a sua experiência já consegue 

estimar  

-------------------- 

 

Code: Etapas de estimativa: 1) Obtem os requisitos 2) Define as Tarefas 3) Define as Subtarefas 4) Estima em 

grupo as tarefas {2-1} 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:20 [a gente já tem os requisito, e..]  (14:15)   (Super) 

Codes:  [Etapas de estimativa: 1) Obtem os requisitos 2) Define as 

          Tarefas 3) Define as Subtarefas 4) Estima em grupo as 

          tarefas] 

 

 a gente já tem os requisito, então a gente vai requisito por requisito tenta quebrar, ou melhor tenta descobrir as 

tarefas menos, pequenas que tem dentro daquele requisito pra que a gente tenha uma estimativa mais precisa por 

exemplo eu tenho uma tela de login... então o que é preciso nessa tela de login, conexão com o servidor, tem 

banco de dados pra salvar o usuário logado... coisas assim ...depende da tarefa a gente tenta definir as tarefas pra 

definir as subtarefas para  definir o tempo dessas subtarefas e colocar a tarefa final com o tempo somado. Eu 

acho que é isso.  

O primeiro passo é tentar descobrir as subtarefas neh? O máximo possível em mínimos detalhes que seja algo 

mais preciso, ai a partir disso levar em conta o que foi respondido na primeira pergunta neh? Do desenvolvedor, 

do time e aquelas outras coisas que eu mencionei. 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:24 [A gente pega o backlog neh?! Q..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Etapas de estimativa: 1) Obtem os requisitos 2) Define as 

          Tarefas 3) Define as Subtarefas 4) Estima em grupo as 

          tarefas] 

 

 A gente pega o backlog neh?! Que é um conjunto de features que aplicativo tem que ter, ai apartir desse 

backlog a gente pontua as atividades que são mais complicadas que leva mais tempo, ai a partir disso dai o time 

todo vota em uma estimativa de em quantas horas pra realizar cada atividade em horas.  

-------------------- 

 

Code: Etapas de Estimativa: 1) Reunião com o Cliente 2) Estudar sobre o que o projeto, tecnologia e protocolo 

novo se houver 3) Tirar Dúvidas com o cliente 4) Gerar o Backlog 5) Desenvolvimento da User Experience UX 

6) Aprovação do Usuario da UX 7) Time estima UX juntamente com o Backlog 8) Desenvolvimento da User 

Interface juntamente com o desenvolvimento da aplicação {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:24 [chega uma demanda neh?! a gent..]  (17:17)   (Super) 

Codes:  [Etapas de Estimativa: 1) Reunião com o Cliente 2) Estudar sobre 

          o que o projeto, tecnologia e protocolo novo se houver 

          3) Tirar Dúvidas com o cliente 4) Gerar o Backlog 5) 

          Desenvolvimento da User Experience UX 6) Aprovação do 

          Usuario da UX 7) Time estima UX juntamente com o Backlog 

          8) Desenvolvimento da User Interface juntamente com o 

          desenvolvimento da aplicação] 

 

chega uma demanda neh?! a gente tem uma reunião ... um “brif “ com o cliente pra poder entender, é depois do 

entendimento, o time começa a dependendo do projeto complexo ele começa a fazer um estudo do quê que é 

aquele projeto, a tecnologia, se é uma tecnologia nova ou algum protocolo novo, a gente precisa dar uma 

estudada antes neh?! pra tirar essas duvidas neh?! Então a partir dai é gerado o backlog que são todos os 

requisitos que o cliente precisa, com o backlog pronto já começa a startar em paralelo a UX que a gente precisa 

saber exatamente o quê que é a User Experience de que cada ... o que o cliente ... o quê que o designer vai fazer 

isso. O certo seria depois da UX feita  é mandado para o cliente ai o cliente aprova...ai Ok está aprovado, ai o 

time pega essa UX e começa a estimar junto com o backlog é isso. Ai a UI que é a interface do usuário vai sair 

em paralelo com o desenvolvimento do aplicativo tá?!  

-------------------- 
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Code: Etapas de Estimativa: 1) Reunião de abertura para Definir o escopo 2) Estimativa realizada pelo Time das 

atividades {1-1} 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:30 [Primeiro a gente fazia uma reu..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Etapas de Estimativa: 1) Reunião de abertura para Definir o 

          escopo 2) Estimativa realizada pelo Time das atividades] 

 

 Primeiro a gente fazia uma reunião de abertura do projeto... ai ela sempre apresentava o que tinha q fazer .. qual 

era o desejo do cliente. E com base nesse escopo ela já dizia mais ou menos qual era o prazo que a gente tinha 

que entregar  o projeto. Ai era essa estimativa que a gente tinha que fazer.  Ai pra cada atividade como tinha 

um framework pronto neh ai a gente já sabia mais ou menos quanto tempo iria demorar pra entregar cada 

atividade ai toda semana a gente tinha que entregar alguma coisa e era mais ou menos assim que a gente 

estimava. 

-------------------- 

 

Code: Eventos da empresa é um fator {1-1} 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:15 [mas por exemplo se é um evento..]  (24:24)   (Super) 

Codes:  [Eventos da empresa é um fator] 

 

mas por exemplo se é um evento na empresa, por exemplo aqui na empresa a gente recebe um calendário no 

inicio do ano com dias que vão ser especiais e tudo mais e ai a gente traça as estimativas baseada nisso. 

-------------------- 

 

Code: Experiência anterior com a tecnologia é um fator {2-2} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:53 [o cara que trabalha em Android..]  (41:41)   (Super) 

Codes:  [Experiência anterior com a tecnologia é um fator] 

 

 o cara que trabalha em Android já tem 3 anos trabalhando com Android, se eu pegar um novo sistema com a 

estimativa dele, vai ser rápida em relação se for pegar por exemplo IOS, então conta bastante 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:26 [Experiência técnica eu já fale..]  (26:26)   (Super) 

Codes:  [Experiência anterior com a tecnologia é um fator] 

 

Experiência técnica eu já falei 

-------------------- 

 

Code: Experiência em projetos passados menor esforço {2-1} 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:15 [o então eu acho que a estimati..]  (23:23)   (Super) 

Codes:  [Experiência em projetos passados menor esforço] 

 

o então eu acho que a estimativa vai ser até menor porque já tem a pratica de desenvolver algo parecido algo 

relacionado, então eu acho que afeta positivamente devido ao fato de ter um background. 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:6 [mas se for uma parada que a ge..]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Experiência em projetos passados menor esforço] 

 

mas se for uma parada que a gente já está habituado a lidar ... a gente já fez uma vez, a gente vai basicamente no 

escopo, quantidade de requisitos e os targets que dispositivos tem que rodar. 

-------------------- 

 

Code: Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator mais forte {17-2} 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:16 [É geralmente, algumas pessoas ..]  (26:28)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 
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É geralmente, algumas pessoas tem mais experiências do que outras neh é natural, então algum tem mais aptidão 

com algumas atividades ai elas já pegam elas entendeu?! As outras que não tem  geralmente são ajudadas 

entendeu?! Mas sempre tem um impactozinho. 

Ervili: Então realmente há fatores que afetam essa estimativa relacionadas ao cliente? 

Entrevistado: Sim, principalmente a experiência. 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:11 [tem outra coisa, o desenvolved..]  (17:17)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

tem outra coisa, o desenvolvedor não fez a tarefa, ou seja, não tem como dar uma estimativa precisa, 

provavelmente vai estar errada 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:9 [o conhecimento prévio no desen..]  (16:16)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

o conhecimento prévio no desenvolvimento neh isso ajuda muito nessa estimativa de esforço 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:3 [a experiência do desenvolvedor..]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

a experiência do desenvolvedor, se já tem um backgroud, porque se for uma tarefa que já foi feita um membro 

da equipe por exemplo, já fica mais fácil já que já tem uma experiência 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:21 [A gente ia ver de acordo com a..]  (31:31)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

 A gente ia ver de acordo com a competência de cada um, porque poderia ser um com facilidade de mexer só na 

parte nos dados do bando de dados, ia fazer o projeto todinho no banco. Entendeu?! Ai seria mais rápido se fosse 

um mais novo que não entendesse iria atrapalhar no andamento do projeto. 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:36 [Se os caras tem experiência em..]  (27:27)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

Se os caras tem experiência em desenvolvimento tem outro fator não. 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:22 [A qualificação e a quantidade ..]  (24:24)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

A qualificação e a quantidade de pessoas que estão trabalhando. 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:13 [O principal fator acho que afe..]  (21:21)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

O principal fator acho que afeta é não ter conhecimento é uma tecnologia nova. 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:22 [A experiência é algo muito imp..]  (21:21)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

A experiência é algo muito importante 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:30 [Experiência dos profissionais ..]  (26:26)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 
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          mais forte] 

 

Experiência dos profissionais desenvolvimento pra aquela tecnologia. 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:23 [a experiência das pessoas cont..]  (21:21)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

a experiência das pessoas conta muito, até mesmo quando você está desenvolvendo uma aplicação muitas vezes 

você já sabe o que precisa tratar  em qualquer parte dela pra evitar futuros problemas 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:10 [Como eu disse neh eu já tive u..]  (18:18)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

 Como eu disse neh eu já tive uma experiência neh?! E esse conhecimento me ajudar a estimar o esforço. 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:3 [você tem que ver a experiência..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

você tem que ver a experiência delas também no desenvolvimento, junho, pleno e sênior  

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:6 [com base na experiência de cad..]  (8:8)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

com base na experiência de cada um, ai cada um dizia quanto tempo iria levar pra aprontar cada modulo do 

projeto 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:14 [Bom, eu acho que projetos pass..]  (23:23)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

Bom, eu acho que projetos passados eu acho que afetam de forma positiva porque a gente tem uma experiência 

já, a gente já vai ter experiência de estimativa, algumas tarefas não vão ser realmente iguais mas boa parte vai 

ser algo equivalente porque você já tem experiência e estimar e já tem experiência em desenvolvimento 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:10 [Ah eu busco experiências anter..]  (18:18)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

Ah eu busco experiências anteriores neh? Quanto tempo eu levei pra fazer algum componente ou algum outro 

tipo de tela, ou então quanto tempo eu gastei na ultima vez pra fazer uma integração com a rede social X... ai a 

partir dai dá pra se ter uma base entendeu?! Do esforço, entendeu?! 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:32 [time de especialista pra aquel..]  (27:27)   (Super) 

Codes:  [Experiência no desenvolvimento em projetos anteriores é o fator 

          mais forte] 

 

time de especialista pra aquele contexto 

-------------------- 

 

Code: Fabricação é um fator {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:36 [fabricação]  (30:30)   (Super) 

Codes:  [Fabricação é um fator] 

 

fabricação 

-------------------- 
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Code: Falta de Comunicação com o cliente {1-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:15 [falta de comunicação pode afet..]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Falta de Comunicação com o cliente] 

 

falta de comunicação pode afetar no esforço 

-------------------- 

 

Code: Gerenciamento de risco é um fator importante {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:61 [gerenciamento de risco e premi..]  (51:51)   (Super) 

Codes:  [Gerenciamento de risco é um fator importante] 

 

 gerenciamento de risco e premissa com o cliente é crucial pra gente ter ferramentas de negociação pra 

mudanças de escopo 

-------------------- 

 

Code: Gerenciamento é um fator {1-2} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:20 [gerenciamento]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Gerenciamento é um fator] 

 

gerenciamento 

-------------------- 

 

Code: Gerente de projeto que falava com o cliente {2-1} 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:7 [Era sempre a chefe que fazia a..]  (10:10)   (Super) 

Codes:  [Gerente de projeto que falava com o cliente] 

 

Era sempre a chefe que fazia a ponte neh?! 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:11 [uando a gente esta rodando o S..]  (22:22)   (Super) 

Codes:  [Gerente de projeto que falava com o cliente] 

 

uando a gente esta rodando o Scrum o nosso gerente fica todo hora conversando com o cliente, eles fazem 

entregas continuas pra eles pra ver se é isso que eles querem, ou se eles querem alguma alteração e geralmente 

tem alteração entendeu? 

-------------------- 

 

Code: Gerente faz o monitoramento e controle do andamento do projeto se está dentro do prazo {1-1} 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:28 [Estava dentro da estimativa, s..]  (39:39)   (Super) 

Codes:  [Gerente faz o monitoramento e controle do andamento do projeto 

          se está dentro do prazo] 

 

Estava dentro da estimativa, se iria atrasar ou não 

-------------------- 

 

Code: Gerente sempre leva alguém do time com conhecimentos técnicos para falar com  o cliente {1-1} 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:8 [Mas toda vez que ela ia na ent..]  (10:10)   (Super) 

Codes:  [Gerente sempre leva alguém do time com conhecimentos técnicos 

          para falar com o cliente] 

 

Mas toda vez que ela ia na entrevista ela sempre levava alguém da equipe também, alguém assim com 

conhecimentos mais técnicos nessa parte do mobile. 

-------------------- 
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Code: Gerente trás as mudanças baseado no feedback do cliente {2-1} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:32 [Quem passa pra os desenvolvedo..]  (41:41)   (Super) 

Codes:  [Gerente trás as mudanças baseado no feedback do cliente] 

 

Quem passa pra os desenvolvedores é  normalmente o líder e quem lida diretamente com o cliente é o gerente 

assim em uma empresa bem hierarquizada  normalmente é assim. O gerente vai lhe dar com todos os clientes ai 

vai passar essa demanda para o líder ai o líder vai conversar de maneira mais técnica com a equipe  

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:19 [Bom, normalmente é o líder do ..]  (33:33)   (Super) 

Codes:  [Gerente trás as mudanças baseado no feedback do cliente] 

 

Bom, normalmente é o líder do projeto neh? Normalmente ele tras o requisito do cliente ou então  uma 

necessidade que realmente mudou, a gente vai ter que replanejar neh?! 

-------------------- 

 

Code: Identifica o público alvo {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:13 [a gente identifica as personas..]  (13:13)   (Super) 

Codes:  [Identifica o público alvo] 

 

a gente identifica as personas 

-------------------- 

 

Code: Identifica os Objetivos {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:14 [os objetivos]  (13:13)   (Super) 

Codes:  [Identifica os Objetivos] 

 

os objetivos 

-------------------- 

 

Code: Identificação dos Requisitos {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:15 [identifica as funcionalidades ..]  (13:13)   (Super) 

Codes:  [Identificação dos Requisitos] 

 

identifica as funcionalidades pra aquelas personas atingirem aqueles objetivos.  

-------------------- 

 

Code: Identificar a visão do produto {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:48 [pra ganhar a visão do produto]  (13:13)   (Super) 

Codes:  [Identificar a visão do produto] 

 

 pra ganhar a visão do produto 

-------------------- 

 

Code: Identificar os MVPs {2-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:16 [mas principalmente a gente tem..]  (11:11)   (Super) 

Codes:  [Identificar os MVPs] 

 

mas principalmente a gente tem que perguntar o que é o sistema e o quê que de valor ele quer , o quê que vai 

agregar de valor pra ele no desenvolvimento do sistema entendeu?! Então ele vai dizer, o sistema vai ter isso e 

isso aqui. Ele vai escolher qual é a funcionalizada que realmente vai trazer valor para o sistema. Porque muitas 

das vezes o cliente não sabe o que ai a gente tem que ter alguma metodologia ... a gente usa o MVPs  que é onde 

a gente tem o produto mínimo viável que é aquela coisa pequenininha que já vai gerar um resultado 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:47 [faz uma dinâmica de visão do p..]  (13:13)   (Super) 
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Codes:  [Identificar os MVPs] 

 

faz uma dinâmica de visão do produto, pra ganhar a visão do produto e ai no final a gente monta nos MVPs  que 

são menores produtos viáveis que o aplicativo tem que ter  

-------------------- 

 

Code: Indisponibilidade de Salas para trabalho é um fator {2-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:38 [Ah indisponibilidade de salas]  (32:32)   (Super) 

Codes:  [Indisponibilidade de Salas para trabalho é um fator] 

 

Ah indisponibilidade de salas 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:52 [Disponibilidade de infraestrut..]  (37:37)   (Super) 

Codes:  [Indisponibilidade de Salas para trabalho é um fator] 

 

Disponibilidade de infraestrutura 

-------------------- 

 

Code: Infraestrutura da empresa não afeta na estimativa {1-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:25 [questão da infraestrutura acho..]  (24:24)   (Super) 

Codes:  [Infraestrutura da empresa não afeta na estimativa] 

 

 questão da infraestrutura acho que não chega a afetar não, não seria um fator que poderia influenciar muito não 

-------------------- 

 

Code: Insfraestrutura ferramental da empresa é um fator {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:44 [Não é só a questão de falar ta..]  (34:34)   (Super) 

Codes:  [Insfraestrutura ferramental da empresa é um fator] 

 

Não é só a questão de falar também mas o cliente quer uma tecnologia que precisa baixar um SDK que 5GB por 

exemplo e ai eu preciso desse SDK pra poder começar a pensar e analisar e estimar , e eu não tenho ainda, não 

tenho como começar a estimar sem eu não ter esse SDK, a infraestrutura não suporta, entendeu?! A gente 

consegue de alguma forma conseguir baixar mas isso leva um tempo se tivesse uma estrutura estável, ai sim se 

torna mais rápido.  

-------------------- 

 

Code: Instabilidade dos requisitos afeta a estimativa {4-1} 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:12 [Mas um dos principais é quando..]  (17:17)   (Super) 

Codes:  [Instabilidade dos requisitos afeta a estimativa] 

 

Mas um dos principais é quando o requisito não está bem definido, então a gente pensa a gente estima uma coisa  

e na verdade é outra coisa. Então vai causar um conflito ai no que vai ser realizado e o tempo. 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:10 [o requisito não esta definido]  (17:17)   (Super) 

Codes:  [Instabilidade dos requisitos afeta a estimativa] 

 

o requisito não esta definido 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:23 [tem clientes que mudam muito d..]  (20:20)   (Super) 

Codes:  [Instabilidade dos requisitos afeta a estimativa] 

 

tem clientes que mudam muito de requisitos, então a gente tem que colocar uma variação, 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:17 [..por exemplo a gente vai lá e..]  (27:27)   (Super) 

Codes:  [Instabilidade dos requisitos afeta a estimativa] 
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..por exemplo a gente vai lá entrega uma parte pra ele “ah eu não queria isso ...queria isso de outro jeito”  

entendeu?! Isso ai afeta bastante porque ai vc vai ter que fazer um retrabalho e isso ai custa dinheiro e também o 

tempo neh?! 

-------------------- 

 

Code: Interface gráfica é um fator que demanda muito esforço {2-2} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:15 [e a questão da interface em si..]  (16:16)   (Super) 

Codes:  [Interface gráfica é um fator que demanda muito esforço] 

 

 e a questão da interface em si, porque hoje em dia os aplicativos estão mais exigentes no quesito de interface 

neh? Então tu tens que ter animações, tem muitos efeitos diferentes, tem muita preocupação com a usabilidade 

que demanda muito esforço.. 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:5 [Ai entra nessas partes do apli..]  (13:13)   (Super) 

Codes:  [Interface gráfica é um fator que demanda muito esforço] 

 

Ai entra nessas partes do aplicativo que você falou de interface gráfica neh?! Eu preciso saber por exemplo, que 

eu só preciso contar com uma pessoa razoável para o desenvolvimento de interface gráfica 

-------------------- 

 

Code: Interface gráfica não impacta muito {2-1} 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:8 [A interface gráfica não diria ..]  (16:16)   (Super) 

Codes:  [Interface gráfica não impacta muito] 

 

A interface gráfica não diria que ela impacta tanto porque os designer, eles também tem a mesma reunião que a 

gente também tem pra estimar as atividades, eles estimam quanto tempo eles vão demorar pra cada tela 

entendeu?! Pra fazer os ícones e tal, os giffs 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:7 [A interface gráfica geralmente..]  (15:15)   (Super) 

Codes:  [Interface gráfica não impacta muito] 

 

 A interface gráfica geralmente ela é algo que realmente precisa ser pensado e geralmente não precisa ter tanto 

esforço, justamente porque as pessoas que trabalham com aplicativos móveis já sabem como trabalhar com essa 

questão da interface de você trabalhar com dispositivos móveis  

-------------------- 

 

Code: Interferências Externas {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:35 [interferência]  (30:30)   (Super) 

Codes:  [Interferências Externas] 

 

interferência 

-------------------- 

 

Code: Internet é um Fator {7-2} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:27 [Internet, se a internet não ti..]  (23:23)   (Super) 

Codes:  [Internet é um Fator] 

 

Internet, se a internet não tiver. Muitos dos aplicativos que a gente faz tem que ter conexão com a internet e aqui 

em Manaus a internet cai direto. Ai a gente tem que ter uns 3 links pelo menos de reserva pra poder fazer o 

aplicativo 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:7 [Agora se for uma aplicação cli..]  (12:12)   (Super) 

Codes:  [Internet é um Fator] [Internet é um risco do projeto] 

 

Agora se for uma aplicação cliente-servidor tem ai outros fatores já , por exemplo, a própria requisição que 

espera um retorno, pode ser sucesso ou pode ser falha tem que tomar o cuidado de estimar os caminhos 
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alternativos, quando é uma aplicação cliente servidor é padrão não pensar só no caminho feliz porque conexão 

com a rede pode falhar, na verdade, de cara na real ele vai falhar em algum momento, então tem que pensar nos 

caminhos alternativos, tem que pensar nas respostas que o servidor deu e quais serão as possíveis respostas que o 

servidor vai dar pra você tratar, então não só o layout, mas também essa parte de requisições com a internet 

também contam bastante na hora de estimar também.  

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:21 [por exemplo, tem aplicativo qu..]  (34:34)   (Super) 

Codes:  [Internet é um Fator] 

 

 por exemplo, tem aplicativo que faz string por exemplo de canais de tv então se não tiver internet pra ver se 

estar funcionando direito o leitor de vídeo... ai não tem como testar neh?! Não tem como validar pra você ver se 

fez ou não. Ou então se você tem que fazer uma tela de cadastro e envia pro servidor que não tem internet não 

tem como você fechar essa atividade que você não testou entendeu?! 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:17 [Assim, os fatores mais externo..]  (30:30)   (Super) 

Codes:  [Internet é um Fator] [Internet é um risco do projeto] 

 

 Assim, os fatores mais externos em relação são por exemplo a internet, a infraestrutura 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:7 [se a gente tem um aplicativo q..]  (16:16)   (Super) 

Codes:  [Internet é um Fator] [Internet é um risco do projeto] 

 

 se a gente tem um aplicativo que tem muita integração com os servidores webs, um fator de risco que a gente 

pode ter é que a conexão da nossa empresa não seja estável entendeu?! Isso ai já impede, por exemplo, que faça 

algumas atividades. E isso ai já impacta diretamente 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:13 [Tipo acessar daqui pro servido..]  (14:14)   (Super) 

Codes:  [Internet é um Fator] 

 

Tipo acessar daqui pro servidor. Pra não sobrecarregar o aplicativo pra que ele não fique muito pesado...poderia 

ficar lento pela quantidade de trafego de dados 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:43 [As vezes a gente precisa falar..]  (33:33)   (Super) 

Codes:  [Internet é um Fator] 

 

As vezes a gente precisa falar com um cliente que não está em Manaus   que não consegue por conta da 

internet, não é a fundação, mas é a conexão com a operadora que está ruim entendeu?! As vezes cai, já houve 

casos que Manaus inteira caiu entendeu?! Então como é que fala com o cliente nesse caso? 

-------------------- 

 

Code: Internet é um risco do projeto {6-1} 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:19 [a gente tem alguma coisa, por ..]  (32:32)   (Super) 

Codes:  [Internet é um risco do projeto] 

 

a gente tem alguma coisa, por exemplo ah a internet pode está não muito boa ai a gente adiciona algumas horas a 

mais entendeu?! 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:7 [se a gente tem um aplicativo q..]  (16:16)   (Super) 

Codes:  [Internet é um Fator] [Internet é um risco do projeto] 

 

 se a gente tem um aplicativo que tem muita integração com os servidores webs, um fator de risco que a gente 

pode ter é que a conexão da nossa empresa não seja estável entendeu?! Isso ai já impede, por exemplo, que faça 

algumas atividades. E isso ai já impacta diretamente 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:28 [sempre tem esse risco a não se..]  (23:23)   (Super) 

Codes:  [Internet é um risco do projeto] 

 

sempre tem esse risco a não ser que queira assumir o risco. 
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P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:7 [Agora se for uma aplicação cli..]  (12:12)   (Super) 

Codes:  [Internet é um Fator] [Internet é um risco do projeto] 

 

Agora se for uma aplicação cliente-servidor tem ai outros fatores já , por exemplo, a própria requisição que 

espera um retorno, pode ser sucesso ou pode ser falha tem que tomar o cuidado de estimar os caminhos 

alternativos, quando é uma aplicação cliente servidor é padrão não pensar só no caminho feliz porque conexão 

com a rede pode falhar, na verdade, de cara na real ele vai falhar em algum momento, então tem que pensar nos 

caminhos alternativos, tem que pensar nas respostas que o servidor deu e quais serão as possíveis respostas que o 

servidor vai dar pra você tratar, então não só o layout, mas também essa parte de requisições com a internet 

também contam bastante na hora de estimar também.  

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:14 [A gente tratava, se ela usa a ..]  (16:16)   (Super) 

Codes:  [Internet é um risco do projeto] 

 

A gente tratava, se ela usa a rede 3G ( dados moveis) ou wifi (Ervili: Isso infereria ou não?) Interferia no 

desenvolvimento porque ai teríamos que colocar essa parte de infraestrutura neh e também o modelo do 

aplicativo que seria tratado. 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:17 [Assim, os fatores mais externo..]  (30:30)   (Super) 

Codes:  [Internet é um Fator] [Internet é um risco do projeto] 

 

 Assim, os fatores mais externos em relação são por exemplo a internet, a infraestrutura 

-------------------- 

 

Code: Limitação de energia é uma preocupação quando é um jogo {1-2} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:19 [mas é mais quando você desenvo..]  (18:18)   (Super) 

Codes:  [Limitação de energia é uma preocupação quando é um jogo] 

 

 mas é mais quando você desenvolve algum tipo de jogo alguma coisa assim 

-------------------- 

 

Code: Limitação de energia não é um fator {2-1} 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:9 [Em relação à limitação de ener..]  (16:16)   (Super) 

Codes:  [Limitação de energia não é um fator] 

 

Em relação à limitação de energia, isso ai a gente trata por cada atividade individual entendeu?! Geralmente, 

toda atividade nossa que  exige uma tela ou outra, a gente já tem que ir tratar esses problemas de ligação, ou 

então power dados...esses tipos de coisa. Então a gente trata isso em tempo de execução das atividades 

entendeu?  

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:18 [limitação de energia não é mui..]  (18:18)   (Super) 

Codes:  [Limitação de energia não é um fator] 

 

limitação de energia não é muito a preocupação fazendo um aplicativo normal não 

-------------------- 

 

Code: Líder solicita mudanças e isso afeta a estimativa {1-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:37 [essa parte de liderança é fund..]  (37:37)   (Super) 

Codes:  [Líder solicita mudanças e isso afeta a estimativa] 

 

essa parte de liderança é fundamental porque como os desenvolvedores tem focado nas atividades especificas 

deles e então é necessário ter alguém que tenha uma visão mais ampla do problema, mas ampla da parte de 

desenvolvimento que possa dizer olha a gente está em falha nisso aqui então dar um esforço maior ai, então 

geralmente quem fornece essas informações é o líder 

-------------------- 

 

Code: Metodologia de desenvolvimento é um fator {1-2} 
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P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:23 [A metodologia... ela pode func..]  (24:24)   (Super) 

Codes:  [Metodologia de desenvolvimento é um fator] 

 

A metodologia... ela pode funcionar em muitas metodologias, dependendo da empresa, por exemplo a empresa 

que eu trabalho no momento ela é bem mais flexível a metodologia pra desenvolver um aplicativo, a que eu já 

trabalhei já tinha uma metodologia desenvolvida e a gente sempre seguia aquelas e era sempre difícil mudar e 

aplicar uma metodologia diferente, mas todas elas podem funcionar 

-------------------- 

 

Code: Mudança da ferramenta de desenvolvimento afeta no tempo {2-2} 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:20 [A empresa ainda está montando...]  (29:29)   (Super) 

Codes:  [Mudança da ferramenta de desenvolvimento afeta no tempo] 

 

A empresa ainda está montando...se estruturando, isso afeta um pouco no andamento sim  do projeto. Porque tu 

vai ter que colocar  esse tempinho que tu teve pra fazer...tipo a emigração neh!? De uma ferramenta pra outra. 

Isso também vai demandar um pouco de esforço 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:19 [Acho que afeta sim, porque às ..]  (29:29)   (Super) 

Codes:  [Mudança da ferramenta de desenvolvimento afeta no tempo] 

 

Acho que afeta sim, porque às vezes, por exemplo quando tiver uma mudança de ferramenta, as coisas se eu 

ainda não soubesse mexer direito e iria demandar um pouco de tempo a aprender a mexer com a nova ferramenta 

e importar os projetos pra nova ferramenta 

-------------------- 

 

Code: Mudanças durante a fase do planejamento {2-1} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:26 [Essas coisas assim elas tiram ..]  (31:31)   (Super) 

Codes:  [Mudanças durante a fase do planejamento] 

 

Essas coisas assim elas tiram mais tempo no começo do projeto, pois uma vez que você explica e define as 

coisas pra ele, de como pode ser feita, ou como não pode ser feita ou tem que ser mudada ai a gente trabalha em 

cima daquilo novamente 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:37 [mudanças no escopo durante a f..]  (30:30)   (Super) 

Codes:  [Mudanças durante a fase do planejamento] 

 

mudanças no escopo durante a fase do planejamento e isso interfere nas estimativas 

-------------------- 

 

Code: Mudanças e incertezas de tecnologias podem gerar estimativas erroneas {3-1} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:5 [Outra coisa importante de se f..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Mudanças e incertezas de tecnologias podem gerar estimativas 

          erroneas] 

 

Outra coisa importante de se fazer é verificar cada item que esse projeto vai exigir...se existe alguma coisa que 

nenhum dos 3 trabalharam ou que só um deles trabalhou na equipe ou que ninguém fez entendeu?! E tem que 

alertar eles pra isso e dar um chute neh? Encima desse que você não conhece 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:30 [acontece que muita gente estim..]  (39:39)   (Super) 

Codes:  [Mudanças e incertezas de tecnologias podem gerar estimativas 

          erroneas] 

 

acontece que muita gente estima que uma atividade ela é fácil, por exemplo, ela leva 8 horas, leva 1 dia ou 2 dias 

de trabalho. Ai chega lá o funcionário não consegue  desenvolver naquele tempo porque ele não pensou em uma 

determinada subatividade, que deveria ser feito e acaba atrasando mais, ele tem que levantar o número de horas, 

tem que as vezes destrinchar em mais subatividades entendeu?! Pra ficar mais fácil de entender o projeto.  



72 

 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:65 [é aquela questão da pontuação ..]  (62:62)   (Super) 

Codes:  [Mudanças e incertezas de tecnologias podem gerar estimativas 

          erroneas] 

 

 é aquela questão da pontuação do tamanho, a gente coloca lá como 8 por  exemplo, e o time acha que é uma 

coisa ah a gente foi visto foi tirado e tal, mas só que lá na hora de implementar e tal a gente viu que precisa de 

uma biblioteca x que depende de no sei o que lá e precisa estudar , ou seja não é mais 8 entendeu?! Virou 20, ai 

nesse caso vai ter que haver uma negociação com o cliente, ai o cliente vai solicitar, que vocês estimaram que 

era isso mas não é isso entendi o motivo, então quanto tempo vocês desenvolveriam nesse novo cenário? Então 

você tem ai uma revisão de estimativas de escopo quando tem esse tipo de situação. 

-------------------- 

 

Code: Parceiros Externos inserem riscos altissimo no projeto {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:25 [Então muitas vezes muitos parc..]  (21:21)   (Super) 

Codes:  [Parceiros Externos inserem riscos altissimo no projeto] 

 

Então muitas vezes muitos parceiros nossos tem que tomar uma decisão definitiva outros não, terão que ser 

influenciados pelos patrocinadores externos  ai são risco altíssimo em cima do projeto. 

-------------------- 

 

Code: Pesquisa Nova precisa demais tempo pois pode ter riscos {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:5 [se é uma tecnologia no aplicat..]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Pesquisa Nova precisa demais tempo pois pode ter riscos] 

 

se é uma tecnologia no aplicativo tem alguma coisa que seja diferente do tradicional do feijão com arroz? Que os 

aplicativos têm naturalmente, ou seja, se envolve alguma pesquisa nova ou não. Ai você tem que colocar alguma 

gordura ali pra contemplar essa pesquisa porque provavelmente vai ter um risco ali em cima de dar errado a 

estimativa 

-------------------- 

 

Code: Poucas pessoas no time é mais produtivo {1-1} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:24 [O que dificulta muito as vezes..]  (27:27)   (Super) 

Codes:  [Poucas pessoas no time é mais produtivo] 

 

O que dificulta muito as vezes é a colaboração, porque tem empresas que principalmente que lidam com 

 projetos grandes e tem muitas pessoas trabalhando no mesmo projeto e sempre tem um caso de uma 

pessoa ser mais dispersa e não se comprometer tanto com as demais entendeu?! E quando trabalham menos 

pessoas no projeto isso é mais difícil de acontecer. 

-------------------- 

 

Code: Premissa do projeto é um fator importantíssimo {3-2} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:62 [a premissa diz que você tem qu..]  (51:51)   (Super) 

Codes:  [Premissa do projeto é um fator importantíssimo] 

 

a premissa diz que você tem que você tem que entregar no dia x, ai a gente transfere a responsabilidade para o 

cliente também 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:60 [A premissa é aquilo que a gent..]  (49:49)   (Super) 

Codes:  [Premissa do projeto é um fator importantíssimo] 

 

A premissa é aquilo que a gente assume que é verdade 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:56 [Isso ai sim, isso ai é crucial..]  (45:45)   (Super) 

Codes:  [Premissa do projeto é um fator importantíssimo] 
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 Isso ai sim, isso ai é crucial, a gente tem riscos e premissas neh?! a gente sempre trabalha com isso, porque toda 

premissa gera um risco, mas nem todo o risco é uma premissa. É confuso neh?! Premissas é algo que a gente 

assume como verdade 

-------------------- 

 

Code: Premissa é um compromisso {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:58 [a premissa é um compromisso ao..]  (45:45)   (Super) 

Codes:  [Premissa é um compromisso] 

 

 a premissa é um compromisso ao cliente ah eu preciso disso  

-------------------- 

 

Code: Profissional assediado pelo mercado {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:29 [Tem sempre o fato de o profiss..]  (24:24)   (Super) 

Codes:  [Profissional assediado pelo mercado] 

 

Tem sempre o fato de o profissional ser assediado pelo mercado. Aqui na fundação a gente nem vive tanto isso, 

mas é um risco, a gente trata sempre como baixo, acho que é só isso. 

-------------------- 

 

Code: Projetos Anteriores simplificam o processo de estimativa {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:37 [Se a gente já fez um parecido ..]  (29:29)   (Super) 

Codes:  [Projetos Anteriores simplificam o processo de estimativa] 

 

Se a gente já fez um parecido afeta decisivamente, a gente vai, geralmente, ah a esse aqui a gente já fez em 3 

meses  a gente simplifica o processo de estimativa.  

-------------------- 

 

Code: Quando não tem cliente contratante é mais fácil a estimativa da equipe {1-1} 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:34 [quando você não tem um cliente..]  (34:34)   (Super) 

Codes:  [Quando não tem cliente contratante é mais fácil a estimativa da 

          equipe] 

 

quando você não tem um cliente contratante a comunicação acaba que sendo melhor, porque eu tenho um time 

de pessoas que já sabe como trabalhar  como o desenvolvimento de aplicativos, a gente já sabe o que vai 

precisar, quanto tempo vai precisar pra fazer tal coisa, qual a complexidade disso, vou precisar pra desenvolver 

isso, então geralmente o jeito da gente estimar é mais fácil 

-------------------- 

 

Code: Quando não tem cliente contratante utilizam personas para tentar representar os usuários {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:40 [a gente tem as personas que a ..]  (33:33)   (Super) 

Codes:  [Quando não tem cliente contratante utilizam personas para tentar 

          representar os usuários] 

 

a gente tem as personas que a gente identifica 

-------------------- 

 

Code: Quando não tem experiência na tecnologia é bom fazer uma aplicação de teste para adquirir experiência 

{1-1} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:6 [as vezes antes de começar o pr..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Quando não tem experiência na tecnologia é bom fazer uma 

          aplicação de teste para adquirir experiência] 
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as vezes antes de começar o projeto é bom que essas pessoas trabalhem em cima de fazer o que a gente chama de 

“Ipoq” que é uma aplicação de teste só pra testar a funcionalidade que a gente não usou ainda, então a faz essa 

aplicação e ver quanto tempo levou pra adquirirmos experiência 

-------------------- 

 

Code: Quantidade de dados é base para a estimativa {1-1} 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:10 [o que mais pesava era a quanti..]  (12:12)   (Super) 

Codes:  [Quantidade de dados é base para a estimativa] 

 

o que mais pesava era a quantidade de dados que o cliente iria querer que tivesse no aplicativo. Como era pra 

área comercial de indústria, controle de estoque...então os dados desses produtos fossem muito grande pra 

manter...com base nisso que estimávamos. 

-------------------- 

 

Code: Quantidade de dados maior esforço {3-1} 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:12 [Então a parte que a gente tinh..]  (12:12)   (Super) 

Codes:  [Quantidade de dados maior esforço] 

 

 Então a parte que a gente tinha mais esforço mesmo é a parte de tratar esses dados do aplicativo. Como é 

mobile neh... então teria que ser de uma forma que não fique sobrecarregado o aplicativo neh. 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:16 [na persistência de dados també..]  (16:16)   (Super) 

Codes:  [Quantidade de dados maior esforço] 

 

na persistência de dados também 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:17 [Você tem que saber também se o..]  (16:16)   (Super) 

Codes:  [Quantidade de dados maior esforço] 

 

Você tem que saber também se o aplicativo tem um bom banco de dados, se comunicar com o servidor, se 

alimentar de Json entendeu? essas são as perguntas que a gente faz assim com mais preocupação neh? De que 

forma o aplicativo vai se comunicar com o servidor? Com XML? Json? Vai ter que salvar algum dado? Vai ter 

que salvar em cache? Outra coisa importante que a gente sempre pergunta se vai ter interação com rede sociais 

entendeu?! Vai ter login com o facebook, vai ter login com Twitter? Ou com outra rede social e as vezes essas 

coisas são um problema. 

-------------------- 

 

Code: Quantidade de horas dedicadas de cada pessoa tem pra fazer o projeto {1-1} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:2 [quantas horas essa pessoa trab..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Quantidade de horas dedicadas de cada pessoa tem pra fazer o 

          projeto] 

 

 quantas horas essa pessoa trabalha no projeto 

-------------------- 

 

Code: Quantidade de pessoas trabalhando no projeto {3-1} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:1 [quantas pessoas vão está traba..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Quantidade de pessoas trabalhando no projeto] 

 

quantas pessoas vão está trabalhando nesse projeto 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:2 [a gente calcula com base prime..]  (5:5)   (Super) 

Codes:  [Quantidade de pessoas trabalhando no projeto] 

 

a gente calcula com base primeiro no número de recursos de pessoas de desenvolvedores que vão trabalhar 

 



75 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:4 [quantidade de pessoas que vão ..]  (13:13)   (Super) 

Codes:  [Quantidade de pessoas trabalhando no projeto] 

 

 quantidade de pessoas que vão trabalhar nesse sistema 

-------------------- 

 

Code: Quantidade de Requisitos é um fator {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:8 [quantidade de requisitos]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Quantidade de Requisitos é um fator] 

 

quantidade de requisitos 

-------------------- 

 

Code: Quantidade de telas {1-1} 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:11 [a parte do layout, da interfac..]  (12:12)   (Super) 

Codes:  [Quantidade de telas] 

 

a parte do layout, da interface gráfica era mais com a parte do designer porque tinha um designe pra isso... ai ele 

já passava as telas porque ele usava um programinha que já deixava ela mais ou menos só pra adicionar a ação 

nas telas.  

-------------------- 

 

Code: Registrar lições aprendidas é muito importante {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:54 [a gente costuma fazer reuniões..]  (43:43)   (Super) 

Codes:  [Registrar lições aprendidas é muito importante] 

 

 a gente costuma fazer reuniões de lições aprendidas neh?! a cada ciclo, justamente pra gente ver o que a gente 

acertou e errou e aquilo que a gente precisa melhorar. Então tipo assim, em relação aos projetos passados isso 

pode nos ajudar a no projeto que a gente já fez parecido com esse aqui a gente sofreu muito com isso isso aqui e 

a gente resolveu dessa forma, a pessoa que trabalhar nesse projeto novo ela já vai tendo a ciência dos problemas 

que ele pode ter isso ajuda muito 

-------------------- 

 

Code: Reunião de abertura apresentando o escopo do projeto {2-1} 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:5 [Essa reunião é feita em grupo,..]  (9:10)   (Super) 

Codes:  [Reunião de abertura apresentando o escopo do projeto] 

 

Essa reunião é feita em grupo, tipo na reunião de abertura do projeto? 

Entrevistado: Isso, ai geralmente, a gente faz uma reunião só pra estimativa que a gente pega a nossa backlog e 

começa a particionar as histórias. 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:1 [a gente fazia uma reunião de a..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Reunião de abertura apresentando o escopo do projeto] 

 

 a gente fazia uma reunião de abertura do projeto... ai ela sempre apresentava o que tinha q fazer .. qual era o 

desejo do cliente. E com base nesse escopo ela já dizia mais ou menos qual era o prazo que a gente tinha que 

entregar  o projeto 

-------------------- 

 

Code: Reunião em cada fim de entrega {2-1} 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:15 [Ai sempre uma vez por semana n..]  (22:22)   (Super) 

Codes:  [Reunião em cada fim de entrega] 

 



76 

 

Ai sempre uma vez por semana nós reuníamos pra ... porque como não era só eu que trabalhava, a gente se reuni 

pra ver como é que estava o andamento do projeto.. pra ver se estava dentro do cronograma e se iria sair do 

cronograma ou não. 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:4 [ai toda semana a gente tinha q..]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Reunião em cada fim de entrega] 

 

ai toda semana a gente tinha que entregar alguma coisa e era mais ou menos assim que a gente estimava. 

-------------------- 

 

Code: Risco é um fator {3-3} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:59 [risco é algo que a gente acha ..]  (49:49)   (Super) 

Codes:  [Risco é um fator] 

 

 risco é algo que a gente acha que pode acontecer 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:31 [os riscos afetam sim a estimat..]  (30:30)   (Super) 

Codes:  [Risco é um fator] 

 

os riscos afetam sim a estimativa de esforço 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:57 [Um risco, indisponibilidade do..]  (45:45)   (Super) 

Codes:  [Risco é um fator] 

 

Um risco, indisponibilidade do serviço durante o desenvolvimento 

-------------------- 

 

Code: Riscos do Projeto é levantado durante a fase de Concepção {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:39 [Na concepção a gente já sai co..]  (31:31)   (Super) 

Codes:  [Riscos do Projeto é levantado durante a fase de Concepção] 

 

Na concepção a gente já sai com um monte de riscos, de o que dar pra fazer e o que não dar, mas com certeza 

isso inclusive a gente precifica o risco.. oh a gente não vai te cobrar isso agora mas talvez a gente precise de 

mais 200 mil se esse risco aqui acontecer, então ele já sabe previamente quanto é que é o dinheiro que ele pode 

gastar se esse risco acontecer. Ele tem que deixar guardado lá esse dinheiro, porque muitas das vezes a gente 

precifica é muito importante pra ele tomar uma decisão 

-------------------- 

 

Code: Riscos são estimados como custo a parte {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:53 [Na concepção a gente já sai co..]  (31:31)   (Super) 

Codes:  [Riscos são estimados como custo a parte] 

 

 Na concepção a gente já sai com um monte de riscos, de o que dar pra fazer e o que não dar, mas com certeza 

isso inclusive a gente precifica o risco.. oh a gente não vai te cobrar isso agora mas talvez a gente precise de 

mais 200 mil se esse risco aqui acontecer, então ele já sabe previamente quanto é que é o dinheiro que ele pode 

gastar se esse risco acontecer 

-------------------- 

 

Code: Scrum como metodologia {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:5 [metodologia Scrum então]  (5:5)   (Super) 

Codes:  [Scrum como metodologia] 

 

metodologia Scrum então 

-------------------- 

 

Code: Sem ou com cliente a maneira de estimar não muda {2-0} 
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P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:64 [a maneira de estimar é a mesma..]  (60:60)   (Super) 

Codes:  [Sem ou com cliente a maneira de estimar não muda] 

 

 a maneira de estimar é a mesma entendeu, mas é obvio que se for da própria empresa de um determinado time, 

o cliente para o time não é  uma cliente externo e sim um cliente interno. Então acaba que o time sempre vai ter 

um cliente, independente de ser interno ou externo. Então as estimativas e tudo mais é a mesma. A metodologia 

é a mesma 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:18 [Acredito que não, mas muda na ..]  (29:29)   (Super) 

Codes:  [Sem ou com cliente a maneira de estimar não muda] 

 

 Acredito que não, mas muda na questão do requisito neh?! A gente consegue ter o requisito mais claro, mas ... 

isso vai afetar a estimativa e a estimativa é feita pela gente e a gente sabe como é o produto mas claramente, 

então a gente vai conseguir estimar melhor mas no final a gente faz o mesmo processo. É verdade que tem que 

fazer algo então eu acho que a metodologia é a mesma no caso. Talvez a gente tenha a maior segurança ao 

estimar mais eu acho que segue o mesmo padrão. 

-------------------- 

 

Code: Sistema Operacional que o app usará {2-2} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:35 [Mas a experiência de usuário v..]  (27:27)   (Super) 

Codes:  [Sistema Operacional que o app usará] 

 

Mas a experiência de usuário vai depender de um especialista naquele dispositivo, naquele sistema operacional, 

primeiramente, android depois IOS, depois Windows Phone são os mais envolvidos. 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:34 [Por exemplo se for um aplicati..]  (26:26)   (Super) 

Codes:  [Sistema Operacional que o app usará] 

 

Por exemplo se for um aplicativo que tem que rodar em IOS e Android ai eu tenho que ter dois times. 

Provavelmente um especialista em IOS e outro em Android. 

-------------------- 

 

Code: Sucesso do projeto: 1) Fase de planejamento bem definida 2) Restrições e todas as dúvidas tiradas 3) 

Tecnologias estudas 4) Participação do cliente no desenvolvimento {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:69 [Se a gente tem uma fase de pla..]  (68:68)   (Super) 

Codes:  [Sucesso do projeto: 1) Fase de planejamento bem definida 2) 

          Restrições e todas as dúvidas tiradas 3) Tecnologias 

          estudas 4) Participação do cliente no desenvolvimento] 

 

Se a gente tem uma fase de planejamento neh?! que houve bastante restrições de todas as duvidas tiradas, todas 

as tecnologias estudadas essas coisas. A tendência é que esses projetos tenha poucas mudanças porque já foi 

tudo bem estudado, há uma maturidade do cliente em saber o que ele que e em propor o que é realmente de valor 

pra ele. Então tipo já tem uma maturação nisso neh?! Agora quando é algo que não, é um “demense” vamos lá 

fazer, vamos discutir, vamos fazendo e discutindo, ai o time interage mais com o que ele vai dizendo, dar pra 

fazer, dar pra fazer assim sabe?! O que dar diferente.  

-------------------- 

 

Code: Tamanho do escopo é compreendido na fase dos requisitos {1-2} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:4 [Do produto, ai é mais uma fase..]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Tamanho do escopo é compreendido na fase dos requisitos] 

 

Do produto, ai é mais uma fase de concepção dos requisitos 

-------------------- 

 

Code: Tamanho do Escopo é um fator {5-1} 
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P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:3 [e com base no escopo do projet..]  (5:5)   (Super) 

Codes:  [Tamanho do Escopo é um fator] 

 

 e com base no escopo do projeto, 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:2 [Qual é o escopo da aplicação? ..]  (9:9)   (Super) 

Codes:  [Tamanho do Escopo é um fator] 

 

Qual é o escopo da aplicação? Tem que conhecer todos os detalhes dela, para enfim dizer  eu vou precisar de x 

tempo pra desenvolver por causa disso disso e disso 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:7 [basicamente no escopo]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Tamanho do Escopo é um fator] 

 

basicamente no escopo 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:3 [Outro fator natural é o tamanh..]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Tamanho do Escopo é um fator] 

 

 Outro fator natural é o tamanho do escopo neh?!  

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:18 [fechar o escopo do aplicativo]  (18:18)   (Super) 

Codes:  [Tamanho do Escopo é um fator] 

 

 fechar o escopo do aplicativo  

-------------------- 

 

Code: Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação  precisa rodar) {11-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:19 [definir os targets]  (18:18)   (Super) 

Codes:  [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação precisa 

          rodar)] 

 

definir os targets 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:1 [.bom de cara você tem que sabe..]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação precisa 

          rodar)] 

 

.bom de cara você tem que saber quais são os targets 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:18 [Quantos e quais são os targets..]  (13:13)   (Super) 

Codes:  [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação precisa 

          rodar)] 

 

Quantos e quais são os targets, ou seja, quais são os dispositivos a gente tem que cobrir pelo menos o mínimo 

possível neh?! A gente sempre procura definir isso com o cliente neh?! que pelo menos  que cubra essa família 

aqui de devices , essa família aqui de dispositivos isso daqui e isso daqui 

 

P 7: Draft_2_Entrevista_Transcricao.rtf - 7:8 [A se adequar ação pras diversa..]  (15:15)   (Super) 

Codes:  [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação precisa 

          rodar)] 

 

 A se adequar ação pras diversas telas, principalmente pra Android neh?! que é bem complicado. 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:20 [que seria a cara final neh?! d..]  (13:13)   (Super) 

Codes:  [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação precisa 

          rodar)] 
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 que seria a cara final neh?! da aplicação então esse é um fator que pesa muito nas nossas estimativas porque  a 

gente tem que considerar isso porque a gente tem que pegar um device e pelo menos testar uma vez a cada 

device entendeu?! Ver se não vai quebrar... se o tamanho da caixa de dialogo vai ficar certinho no tamanho de 

todos os devices essas coisas o tamanho da largura nos itens da lista vão ficar certinhos em todos os devices que 

a gente tem que cobrir 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:9 [targets que dispositivos tem q..]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação precisa 

          rodar)] 

 

targets que dispositivos tem que rodar 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:14 [o que mais afeta no desenvolvi..]  (16:16)   (Super) 

Codes:  [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação precisa 

          rodar)] 

 

o que mais afeta no desenvolvimento de aplicativos hoje em dia a questão de extensividade 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:22 [quantidade de targets]  (14:14)   (Super) 

Codes:  [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação precisa 

          rodar)] 

 

quantidade de targets 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:6 [A minha preocupação primeirame..]  (12:12)   (Super) 

Codes:  [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação precisa 

          rodar)] 

 

 A minha preocupação primeiramente vai ser o layout. Dar um certo trabalho pra fazer no android, tem que 

customizar muita coisa, então normalmente vai ser isso. O que vai ser mais levado em conta na estimativa que 

tem uma tela ali... algumas coisas você vai ter que implementar na tela e o principal que vai demandar mais 

tempo é o layout... é ficar bonitinho. 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:17 [Os Targets, os alvos do aplica..]  (16:16)   (Super) 

Codes:  [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação precisa 

          rodar)] 

 

Os Targets, os alvos do aplicativo, os dispositivos. 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:31 [ter o Target]  (27:27)   (Super) 

Codes:  [Targets (quantidade de dispositivos que a aplicação precisa 

          rodar)] 

 

 ter o Target 

-------------------- 

 

Code: Tecnologia de desenvolvimento nova afeta a estimativa {1-1} 

 

P 2: Draft_3_Entrevista_Transcricao.rtf - 2:22 [mas quando a gente vai fazer u..]  (40:40)   (Super) 

Codes:  [Tecnologia de desenvolvimento nova afeta a estimativa] 

 

mas quando a gente vai fazer um projeto interno acaba sendo uma tecnologia nova entendeu? Um componente 

novo que a gente nunca trabalhou então a estimativa sofre um pouco porque ele terá que aumentar umas horas 

pra fazer pesquisa e tal, fazer prova de conceito entendeu?! Questão de coisas inovadoras que a gente nunca teve 

experiência, geralmente nessas coisas. 

-------------------- 

 

Code: Tecnologia usada no projeto é um fator {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:55 [a gente sempre leva em conside..]  (43:43)   (Super) 
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Codes:  [Tecnologia usada no projeto é um fator] 

 

a gente sempre leva em consideração quando a gente vai analisar um projeto é a questão da tecnologia neh?! Se 

sabe tecnologia evolui muito rápido, mesmo que eu tenha feito um sistema parecido com esse que eu tenha feito 

agora, isso foi a dois anos atrás eu não gostaria de usar a mesma tecnologia que eu usei lá atrás porque já mudou, 

hoje já tem coisa melhor, coisa mais eficiente, mas rápido que dar uma velocidade e tal e leva em consideração a 

experiência do time sim mas em relação a tecnologia tem que ser bem cauteloso para não está dando um tiro no 

nosso pé neh?! Usar uma tecnologia que beleza, funcionou lá mas hoje o quê que a gente tem se isso pode ser 

diferente, se pode ser mais rápido 

-------------------- 

 

Code: Tempo Aberto, 1) Faz Concepção 2) Fecha o orçamento em cima da cocepção {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:52 [ou a gente faz a concepção ant..]  (29:29)   (Super) 

Codes:  [Tempo Aberto, 1) Faz Concepção 2) Fecha o orçamento em cima da 

          cocepção] 

 

u a gente faz a concepção antes e ele participa da concepção e fecha o orçamento encima da concepção. 

 

-------------------- 

 

Code: Tempo Fechado, a estimativa consiste na negociação do que dar pra ser entregue {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:51 [Que influencia a estimativa? S..]  (29:29)   (Super) 

Codes:  [Tempo Fechado, a estimativa consiste na negociação do que dar 

          pra ser entregue] 

 

Que influencia a estimativa? Se a gente já fez um parecido afeta decisivamente, a gente vai, geralmente, ah a 

esse aqui a gente já fez em 3 meses  a gente simplifica o processo de estimativa. Mas não elimina a etapa de 

concepção de produto que a gente faz na primeira semana pra alinhar com  o cliente pra fechar os MVPs, mas 

isso a gente faz sempre independente da estimativa. O que acontece muitas das vezes é quando a gente vai dar 

uma estimativa lá de 3 meses ai começa o projeto ai que a gente faz a concepção, ai a gente fecha com o cliente 

o que dar pra fazer naqueles 3 meses junto com ele neh, na etapa de concepção  do produto ou a gente faz a 

concepção antes e ele participa da concepção e fecha o orçamento encima da concepção. 

-------------------- 

 

Code: Ter um Pleno no Time {1-1} 

 

P 3: Draft_4_Entrevista_Transcricao.rtf - 3:4 [Ter um Pleno no time]  (6:6)   (Super) 

Codes:  [Ter um Pleno no Time] 

 

É importante que tenha pelo menos uma pessoa que seja pleno que possa levar adiante o trabalho e ajudar 

aqueles que tem menos experiência. 

-------------------- 

 

Code: Técnica pra Concepção do Produto é um fator {2-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:20 [envolver que técnica durante e..]  (18:18)   (Super) 

Codes:  [Técnica pra Concepção do Produto é um fator] 

 

 envolver que técnica durante essa parte de concepção 

 

P 4: Draft_5_Entrevista_Transcricao.rtf - 4:4 [a tecnologia]  (7:7)   (Super) 

Codes:  [Técnica pra Concepção do Produto é um fator] 

 

 a tecnologia 

-------------------- 

 

Code: Time com  falta de foco {1-1} 
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P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:71 [na hora de estimar ter foco se..]  (37:37)   (Super) 

Codes:  [Time com falta de foco] 

 

na hora de estimar ter foco senão passa o dia todinho fazendo estimativa e não tem foco nenhum 

-------------------- 

 

Code: Time com conversas paralelas {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:72 [conversar paralelas isso ai em..]  (37:37)   (Super) 

Codes:  [Time com conversas paralelas] 

 

conversar paralelas isso ai em relação ao time é um fator externo também 

-------------------- 

 

Code: Time propunha uma solução com menos riscos {1-1} 

 

P 1: Draft_1_Entrevista_Transcricao.rtf - 1:24 [a gente propunha algo que seri..]  (35:35)   (Super) 

Codes:  [Time propunha uma solução com menos riscos] 

 

a gente propunha  algo que seria com menos riscos neh?! pra ele e que satisfizesse o que ele queria. 

-------------------- 

 

Code: Time solicita mudanças e isso afeta a estimativa {2-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:66 [Solicitação do cliente e o tim..]  (64:64)   (Super) 

Codes:  [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] [Time 

          solicita mudanças e isso afeta a estimativa] 

 

Solicitação do cliente e o time também olhar assim e falar pow o cliente está pedindo essa coisa gigantesca aqui 

mas a gente tem esse caminho mais rápido aqui pra fazer  e melhor, vai ficar mais bonito, vai ter mais qualidade 

e vai ter mais qualidade e tal, vou apresentar para o cliente, ai o cliente OK 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:67 [O time ou o cliente, porque de..]  (67:67)   (Super) 

Codes:  [Cliente solicita mudanças e isso afeta a estimativa] [Time 

          solicita mudanças e isso afeta a estimativa] 

 

O time ou o cliente, porque depende de onde vem a mudança entendeu?! Depende de quem originou a mudança, 

o time ou o cliente. 

-------------------- 

 

Code: Trabalhar em equipe {1-1} 

 

P 5: Draft_6_Entrevista_Transcricao.rtf - 5:48 [trabalhar em equipe]  (37:37)   (Super) 

Codes:  [Trabalhar em equipe] 

 

trabalhar em equipe 

-------------------- 

 

Code: Versão do Sistema Operacional é um fator importantissimo {1-1} 

 

P 6: Draft_7_Entrevista_Transcricao.rtf - 6:43 [ah vai ser esse e esse disposi..]  (35:35)   (Super) 

Codes:  [Versão do Sistema Operacional é um fator importantissimo] 

 

 ah vai ser esse e esse dispositivo móvel aqui nessa versão do Android. Essa é uma informação vital, isso ai 

influencia pra caramba. Isso ai depende da versão do Android que ele quer vai ter um que influencia na 

estimativa. Porque quanto mais antiga é  a versão do Android que ele quer rodar, mais problema pode ter o 

aplicativo. Se ele quer só  nos mais recentes é melhor, ai se ele quer em um só mais recente ai ele vai querer 

atender só um menor grupo de usuários. 

-------------------- 




