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RESUMO 

 
 
 
O processo de desenvolvimento de aplicativos tem sido tradicionalmente um sério problema 
dentro do escopo da gestão de projetos de Tecnologia da Informação. Erros de cronogramas, 
orçamentos inadequados, baixa produtividade, qualidade comprometida, entre outros, são 
alguns dos principais problemas comumente encontrados no decorrer dos projetos.  
 
A adoção de uma metodologia de desenvolvimento vem cumprir um importante papel  na 
resolução, ou mesmo na minimização destes problemas. Mas antes de se aderir a uma 
metodologia, uma definição de um projeto de estruturação metodológica se faz necessária 
para guiar os detalhes da mesma.  
 
Este artigo tem o objetivo de apresentar a tendência do foco metodológico nos ambientes de 
sistemas distribuídos e apresentar um modelo de estruturação metodológica capaz de suportar 
as nuances destes ambientes e aderir às disciplinas metodológicas que procuram orientar este 
processo. 
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ABSTRACT 
 

 
The applications development process has been traditionally a serious problem of the 
management projects of Information Technology. Chronograms mistakes, inadequate budgets, 
low productivity, committed quality, among others, are some of the main problems commonly 
found in the projects elapsing.  
  
The adoption of a development methodology has an important role in the resolution, or even 
in the minimization of these problems. But before adhering to a methodology, a definition of 
methodological structure of the project is necessary to guide the details.  
  
The aim of this article is to present the tendency of the methodological focus in the 
environment of distributed systems and to present a model of methodological structuring 
capable to support the nuances of these environment, and it adds the methodological 
disciplines that try to guide this process.  
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PALAVRAS CHAVES 

 
Engenharia de sistemas; engenharia de software; metodologia de desenvolvimento de 
sistemas. 
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01. INTRODUÇÃO  

 
Desenvolver aplicativos na atualidade representa um esforço desafiador para os 
profissionais da área e também para os clientes e usuários envolvidos no processo. Nos 
ambientes de sistemas abertos, onde a tecnologia não proprietária se faz imperativa, a 
diversidade de fornecedores de produtos se mostra dominante e a necessidade de 
integração das variadas tecnologias se apresenta como alternativa única, os desafios 
para a engenharia de sistemas são indubitavelmente maiores do que se teve em 
qualquer período da nossa história. Neste contexto entra a necessidade de que todos os 
integrantes do processo sejam pessoas adequadamente qualificadas na visão 
generalista do mundo dos negócios, mas ao mesmo tempo todos eles precisam ser 
necessariamente especialistas no seu foco de atuação.  

Mas isto não é tudo. Ter profissionais altamente capacitados e especializados não 
representa sinônimo de sucesso no desenvolvimento de aplicativos para a solução de 
negócios. Se colocarmos uma tarefa, desde a mais simples até a mais sofisticada, para 
ser desenvolvida fora de um procedimento previamente planejado e determinado, ela 
sempre estará aquém do desejado, sempre dará um resultado muito inferior ao que 
realmente ela poderia dar no contexto planejado. E este dilema nós o vivenciamos há 
muito tempo, pois a falta de planejamento, especialmente o planejamento 
metodológico, também é uma realidade no dia-a-dia das organizações. Há quinze anos 
atrás, este dilema já era apontado por SMITH (1994) como essência da problemática 
vivenciada pelas organizações envolvidas com a engenharia de sistemas. Naquele 
momento ele afirmava que “os custos com a construção da estrutura tecnológica têm 
se tornado um fator menos importante na seleção de alternativa para implementação de 
uma solução de negócio.” (SMITH, 1994). E complementa, os fatores que se mostram 
mais críticos neste processo são:  
 
- o impacto na organização da reengenharia dos processos do negócio; 
 
- os custos de desenvolvimento de sistemas; 
 
- o tempo de desenvolvimento de sistemas. 

Passado todo este tempo, continuamos nos deparando com a mesma problemática 
envolvendo os projetos na área de tecnologia da informação. Em recente trabalho 
realizado por Teles (Teles, 2005) ele cita o estudo realizado pelo Standish Group 
International para o ano 2000 nos Estados Unidos e relatado através do Chaos Report 
(The Standish Group International, 2001) onde se observa a seguinte situação quanto 
aos projetos: 
 
- em média, os atrasos representam 63% mais tempo do que o estimado; 



REVISTA ELETRÔNICA “PRODAM Tecnologia”  
Edição 01 Ano 1 - Setembro/Outubro de 2008. 

                                                                                               

 
Conforme o art. 29, da Lei nº 9.610/98, depende de autorização prévia e expressa do autor a 1 reprodução parcial 

ou integral da obra. Havendo interesse na reprodução, entre em contato diretamente com o autor ou com a 
Revista Prodam Tecnologia. 

6

- os projetos que não cumpriram o orçamento custaram em média 45% mais; 
 
- no geral, apenas 67% das funcionalidades prometidas foram efetivamente 

entregues 

A classificação do resultado final de um projeto feita pelo Standish Group é composta 
pelas categorias: fracassados, comprometidos ou bem sucedidos. E o resultado da 
pesquisa relativa ao ano 2000 pode ser acompanhado através da figura 01.1. 

RESULTADO DOS PROJETOS NO ANO 2000

Comprometidos 
49%

Fracassados 
23%

Bem sucedidos 
28%

 

Figura 01.1 – Estatística sobre o resultado final de projetos de software  

 
Percebe-se que a tarefa de desenvolver aplicativos ainda representa um passo crítico 
na vida de qualquer instituição ou mesmo de qualquer profissional. E é diante desta 
criticidade que a atividade de planejamento se faz indispensável, representada 
principalmente pela estruturação metodológica do processo de desenvolvimento de 
software. Este artigo tem o propósito de discutir os caminhos pelos quais o foco 
metodológico se direciona diante dos ambientes de sistemas distribuídos e apresentar 
um modelo alternativo pelo qual se pode pautar esta estruturação. 

 
02. ABORDAGENS DE DESENVOLVIMENTO 

 
O processo de desenvolvimento de aplicativos se diferencia conforme a abordagem 
adotada para gerenciar as suas fases. A maioria das abordagens de desenvolvimento 
inclui as clássicas fases do ciclo de vida de um sistema (TKACH, 1996): 
 
1. Identificação de requisitos; 
2. Análise e projeto; 
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3. Implementação e desenvolvimento; 
4. Integração e teste; 
5. Implantação e manutenção. 
 
As mais comumente adotadas são: a abordagem em cascata, a abordagem em espiral e 
a abordagem incremental. 
 
 

02.1  Abordagem em cascata 
 
Esta abordagem é caracterizada pela existência de um início e fim de cada fase do 
processo de desenvolvimento, sendo que, a cada término de uma fase, uma assinatura 
é requerida para formalizar a sua conclusão, antes que se inicie a próxima. A 
seqüência de passos nesta abordagem é ilustrada na figura 02.1.1. 
 

Requisitos

Análise

Projeto

Teste

Codificação

Manutenção

Figura 05.1.1.1 - Abordagem em cascataFigura 02.1.1 – Abordagem em cascata 

 

02.2  Abordagem em espiral 
 
Nesta abordagem, a construção de protótipos funcionais em vários níveis caracteriza 
um processo de desenvolvimento iterativo das especificações, sendo que, a cada 
iteração, é feita uma análise de risco para verificar a viabilidade do projeto naquele 
ponto. “As cinco fases de desenvolvimento são ainda seguidas, mas a ênfase 
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depositada em cada fase difere” (TKACH, 1996). O processo de iteração desta 
abordagem pode ser visto através da figura 02.2.1. 
 
 

Análise

Projeto Implementação

Planejamento

início

Fi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 gura 05.1.2.1 - Abordagem em espiral

versão 1

versão 2
versão 3

Figura 02.2.1 – Abordagem em espiral 
 
 
Este modelo de desenvolvimento traz a dificuldade de se realizar uma avaliação 
econômica do sistema inteiro antes da implantação, mas é muito recomendado em 
projetos de médio e grande portes, em que (GUENGERICH, 1993; TKACH, 1996): 
 
- o problema total a ser resolvido não está completamente entendido; 
 
- propicia um maior envolvimento do usuário durante o processo de 

desenvolvimento; 
 
- acomoda melhor as mudanças ocorridas no mundo real durante o período de 

desenvolvimento; 
 
- a solução planejada pode ter um efeito desconhecido sobre o mundo real; 
 
- a gerência do projeto foca controles de qualidade e de operação, ao invés de 

controles financeiros; 
 
- possibilita um retorno mais rápido do investimento. 
 
 

02.3  Abordagem incremental 
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Na abordagem incremental, o processo de desenvolvimento se assemelha ao modelo 
cascata; no entanto, um processo de iteração ao longo do ciclo caracteriza a diferença 
entre os dois modelos (veja figura 02.3.1). A abordagem é “concebida como um 
processo que libera antes um reduzido conjunto de funções, as quais são 
posteriormente incrementadas em cada iteração.” (TKACH, 1996). 
A liberação de funções limitadas, com posteriores incrementos, permite um 
encurtamento do ciclo de  
 

Sistema possível

Requisitos

Desenho 
preliminar

Desenho
detalhado

Codificação e
teste unitário

Integração

Manutenção/
Reavaliação

Manutenção/
Reavaliação

Integração

Codificação e
teste unitário

Desenho
detalhado

Incremento 1 Incremento 2

.  .  .

Figura 05.1.3.1 - Abordagem incrementalFigura 02.3.1 – Abordagem incremental
desenvolvimento e conseqüentemente um retorno mais rápido do investimento. No 
entanto, o gerenciamento do projeto se torna muito mais complexo, tanto no aspecto 
do planejamento, quanto no que diz respeito ao seu controle. 
 
 
As abordagens de desenvolvimento de aplicações são formalizadas através das 
metodologias de desenvolvimento, as quais são estruturadas por meio de técnicas 
específicas, com o intuito de gerenciar a disciplina e o controle das atividades do 
processo de desenvolvimento. Especificamente, “metodologias de desenvolvimento de 
sistemas são esforços para refinar e disciplinar o processo de desenvolvimento de um 
sistema de informação, em um conjunto padronizado e ordenado de atividades 
procedimentais, para capacitar o desenvolvedor a melhor entender o universo do 
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problema alvo e a solução que está sendo requerida.” (VAUGHN, 1994, tradução 
nossa). 
 

 
 

 

03. O FOCO DA NOVA ESTRUTURA METODOLÓGICA 

 
A adoção de uma metodologia para o desenvolvimento de aplicações nos ambientes de 
sistemas distribuídos é um processo ainda experimental. As dificuldades surgem 
principalmente em função das características do aplicativo desenvolvido nestes 
ambientes e do momento de transição pelo qual passa o estágio tecnológico nos dias 
de hoje. Neste contexto, uma metodologia terá que: 
 
- contemplar as necessidades de uma nova geração de desenvolvedores e 

usuários - desenvolvedores poderão montar aplicativos personalizados para o 
usuário, sempre partindo de outros aplicativos fornecidos pela organização: 
processo de regras de negócio comuns, estruturas fundamentais de banco de 
dados, elementos de interface comum de usuário e infra-estrutura geral do 
sistema; 

 
- acomodar o projeto de sistema distribuído, onde os aplicativos poderão ser 

particionados em diversas unidades de processamento para execução em 
máquinas diversas; 

 
- gerar sistemas amigáveis e de fácil manutenção - a utilização da programação 

visual e de recursos diversos da interface de usuário, bem como a 
transformação das complexas unidades de processamento em objetos simples e 
consistentes, são elementos essenciais nos aplicativos que se requerem nos dias 
de hoje; 

 
- conciliar as restrições tecnológicas, em que os sistemas em geral tendem para a 

tecnologia orientada a objeto, enquanto o armazenamento das informações está 
potencialmente concentrado no modelo relacional de banco de dados. 

 
Assim, o foco da nova estrutura metodológica deve priorizar e condicionar a criação 
de aplicativos de estrutura. A tendência é de que “a organização central elabore bancos 
de dados baseados em modelos de dados sólidos, módulos de processamento de regras 
de negócios básicos e kits de ferramentas fundamentais para a elaboração de 
aplicativos de desktop. Tudo isso tomará a forma de infra-estrutura. O grupo de 
desenvolvimento central fornecerá os processos de regras de negócio comuns, as 
estruturas fundamentais do banco de dados, os elementos da interface comum de 
usuário e a infra-estrutura geral do sistema, sobre a qual as equipes autogerenciadas 
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poderão montar seus aplicativos personalizados no local.” (VASKEVITCH, 1995). 
Esta tendência é ilustrada através da figura 02.1.1. À medida em que o tempo passa, 
mais e mais aplicativos de infra-estrutura são construídos, ficando estes em poder do 
controle central da organização e colocados à disposição das equipes para a construção 
de aplicativos de usuários. Inversamente, a construção de aplicativos de usuário tende 
a sair das mãos do controle central da organização. 
 

controle
corporativo

tempo

aplicativos de
infra-estrutura

aplicativos
de usuário

Figura 05.1.4.1 - Tendência do foco da nova estrutura metodológica

Figura 02.1.1 - Tendência do foco da nova estrutura metodológica 

 
 

 
Conseqüentemente, a organização estará construindo uma biblioteca mais rica e mais 
estável de aplicativos de infra-estrutura (componentes corporativos), os quais ficarão à 
disposição das equipes para a construção de aplicativos de usuário. Ao mesmo tempo, 
essas equipes nunca irão elaborar aplicativos partindo do zero e dificilmente receberão 
do controle central aplicativos completos para desenvolverem. 
  

 

 
 
04. MODELO CLÁSSICO DAS METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

 
As metodologias tradicionais, também conhecidas como metodologias estruturadas, 
são aquelas que visam orientar o processo de desenvolvimento de aplicações na 
arquitetura multiusuária centralizada (mainframes). Estas metodologias estão baseadas 
num modelo de processo que tem no seu centro dois modelos clássicos: um modelo de 
dados e um modelo funcional (VASKEVITCH, 1995). Isto pode ser visto através da 
figura 04.1.1. 
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modelo
de dados

modelo
funcional

requisitos

projeto do
sistema

Figura 05.2.1 - Modelo de processo das principais
                metodologias de desenvolvimento

Figura 04.1.1 – Modelo de processos das clássicas 
metodologias de desenvolvimento 

 
 
Nesse processo, uma etapa de requisitos contempla uma cuidadosa documentação, 
descrevendo os objetivos do projeto, bem como as principais diretrizes para a sua 
condução e gerenciamento. Numa etapa seguinte, dois fluxos de projetos são 
disparados no processo: o da modelagem de dados e o da modelagem funcional. Como 
ilustrado na figura 04.1.1, as setas apontadas para os seus próprios projetos 
caracterizam um processo de iteratividade, onde estes projetos são produzidos e 
sucessivamente revisados e refinados, até alcançarem o ponto adequado para a 
implementação. O projeto do aplicativo representa uma nova etapa do processo, 
contemplando as fases de implementação, integração/teste e implantação/manutenção. 
 
O desenvolvimento das metodologias estruturadas foi intensamente impulsionado nas 
décadas de setenta e oitenta. Entre as principais, destacam-se: 
 
 
Análise estruturada 
Foi introduzida em 1978, por Tom DeMarco, e posteriormente expandida e 
enriquecida por diversos autores, notadamente Cris Gane e Trish Sarson; 
 
Engenharia da informação 
Foi originalmente introduzida por James Martin e Clive Finklestein, no início dos anos 
oitenta; 
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Análise essencial 
Foi introduzida, no final da década de oitenta, por Sthephen McMenamim e John 
Palmer. 
 
Estas metodologias, por estarem bastante aperfeiçoadas e há um bom tempo em 
utilização, têm dois pontos principais que notabilizam a vantagem do seu emprego: de 
um lado, o fato de possuírem um grande número de ferramentas CASE disponíveis no 
mercado, e de outro, o de serem bastante conhecidas pelos profissionais. No entanto, 
quando se necessita de uma metodologia para uma aplicação distribuída, elas 
apresentam vários problemas, especificamente no tocante ao tipo de aplicativo que 
costumam produzir (VASKEVITCH, 1995)1: 

 
 

Monolíticos 
 
São aplicativos rígidos, inflexíveis e conseqüentemente frágeis. Há dificuldade em se 
dividirem e para realizar a sua manutenção, pois a mudança em qualquer parte do 
sistema irá imprevisivelmente afetar outras partes. A reutilização do código se torna 
extremamente dificultada nestes aplicativos; 

 
 

Centralizados 
 
Pelo fato de serem monolíticos, estes aplicativos têm se mostrado muito resistentes a 
se distribuírem por várias máquinas; 

 
 

Difíceis de usar 
 
Sendo baseados em terminal, não contemplam a natureza gráfica da programação 
visual, tornando difícil o seu aprendizado e uso. 
 
 
Além de tudo, o próprio modelo de processo no qual estão fundamentados se apresenta 
inadequado para as necessidades da arquitetura de sistemas distribuídos 
(VASKEVITCH, 1995): 
 
- quando, onde e como os aspectos associados à distribuição de processamento e 

dados são focalizados? 
 

 
1   O trabalho do Vaskevitch é dedicado especificamente à arquitetura distribuída cliente/servidor. 
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- onde, no processo, se encontra a interface de usuário e a natureza gráfica do 
aplicativo? 

 
- como esse processo pode ser gerenciado ou alterado para gerar um código 

menos monolítico, aplicativos flexíveis e ter muitas partes interoperáveis e 
reutilizáveis? 

 
Assim, um novo modelo que capture a natureza do processo de desenvolvimento de 
aplicativos distribuído deve ser criado, bem como uma metodologia que gerencie este 
processo deve ser repensada. 
 

 
 
 

 
05. MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS NO AMBIENTE 

DISTRIBUÍDO 

 
Um modelo de processo para o desenvolvimento de aplicativos na arquitetura 
distribuída pode ter origem no modelo clássico, utilizado na arquitetura multiusuária 
centralizada. A base para este novo modelo está exatamente na arquitetura do 
aplicativo, a qual também irá determinar a metodologia a ser empregada. “No centro 
de qualquer metodologia encontra-se primeiro uma arquitetura de aplicativo e depois 
um conjunto de estratégias de projeto.” (VASKEVITCH, 1995). 
 
A arquitetura de um aplicativo distribuído, seja ele cliente/servidor ou um aplicativo 
Web, é composta de três camadas básicas: função lógica de apresentação, função 
lógica de regras de negócio e função lógica de gerenciamento de dados. Um novo 
modelo de processo para suportar este paradigma arquitetural pode ser definido 
conforme a figura 05.1.1, que contém seis projetos básicos. Neste modelo, quatro 
fluxos de processo são disparados a partir da definição dos requisitos, onde três deles 
representam o processo iterativo de construção dos componentes funcionais do 
aplicativo, e um quarto fluxo, o da arquitetura, representa o elemento integrador de 
todos os componentes do aplicativo. 
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Figura 05.3.1 - Modelo de processo na arquitetura cliente/servidor                       Figura 05.1.1 – Modelo de processos no ambiente distribuído 

 
Os projetos de Análise de dados, Interface de usuário e Análise de processos 
representam a fase de análise e projeto do ciclo clássico de desenvolvimento, enquanto 
o Projeto do aplicativo representa as fases de implementação, integração/teste e 
implantação/manutenção do mesmo. 
 
Estes projetos devem ser desenvolvidos num modelo espiral, permitindo uma evolução 
incremental do processo. A flexibilidade que caracteriza o ambiente de negócios da 
atualidade exige que se encurte o ciclo de desenvolvimento e que se envolva mais o 
usuário no processo, o que induz a uma alta interatividade e prévia prototipação a cada 
iteração.  

 
A metodologia de desenvolvimento a ser utilizada na arquitetura de sistemas 
distribuídos se constitui de um conjunto de técnicas antes utilizadas pelas 
metodologias tradicionais, combinadas com outras recentemente utilizadas pelas 
metodologias orientadas a objeto. A maioria das disciplinas metodológicas mais 
utilizadas nos dias de hoje são capazes de suportar o modelo de desenvolvimento aqui 
apresentado, como é o caso da Rational Unified Process (RUP), da Microsoft Solution 
Framework (MSF), da Extreme Programming (XP), entre outras. No entanto, nem 
sempre a adoção de uma destas disciplinas vem conjugada com uma clara definição do 
projeto de estruturação metodológica da organização, o que acaba prejudicando 
significativamente a adoção dessas e muitas vezes até trazendo o insucesso como 
resultado final. 
 

06. CONCLUSÃO 
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O modelo apresentado acima representa o ponto de partida para se estudar cada um 
dos seis projetos nele contidos. Por outro lado, poderia se dizer ainda que o ponto de 
partida para se pensar em uma metodologia na organização é a elaboração e 
internalização do projeto de estruturação metodológica. É ele que irá nortear os rumos 
do processo de desenvolvimento de software, a começar pela estrutura administrativa 
que deverá ser adotada para a área de tecnologia na organização, do ambiente de 
desenvolvimento que terá que ser criado, da infra-estrutura tecnológica necessária para 
suportar o negócio, entre outros diversos itens do planejamento. No entanto, é de se 
lembrar que nestes ambientes de sistemas distribuídos, a organização encontrará 
outros desafios ainda arraigados nas suas entranhas culturais e que ainda representam 
o “calcanhar de Aquiles” em qualquer uma delas, como por exemplo a necessidade de 
adequada documentação dos componentes desenvolvidos e mesmo da complexa 
gerência de biblioteca, itens indispensáveis para o bom desempenho e produtividade 
das equipes de desenvolvimento. 

 
 



REVISTA ELETRÔNICA “PRODAM Tecnologia”  
Edição 01 Ano 1 - Setembro/Outubro de 2008. 

                                                                                               

 
Conforme o art. 29, da Lei nº 9.610/98, depende de autorização prévia e expressa do autor a 1 reprodução parcial 

ou integral da obra. Havendo interesse na reprodução, entre em contato diretamente com o autor ou com a 
Revista Prodam Tecnologia. 

17

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

TELES, V. Um Estudo de Caso das Práticas e Valores do Extreme Programming. 
Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2005. 

THE STANDISH GROUP INTERNATIONAL, Inc. Extreme Chaos. The Standish Group 
International, Inc, 2001. Disponível em 
http://www.standishgroup.com/sample_research/PDFpages/Extreme_Chaos.pdf. Acesso: 
23/12/2004 (citado por TELES). 

TKACH, D.; PUTTICK, R. Object technology in application development. 2ª ed. Menlo Park, 
Addison-Wesley Publishing Company, 1996. 

VASKEVITCH, D. Estratégias Cliente/Servidor. 1ª ed. São Paulo, Berkeley, 1995. 

VAUGHN, L. Client/Server System Design & Implementation. 1a. ed. New York, McGrow-
Hill, 1994. 

 
  
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA  
 
BERSON, A. Client/server architecture. 1ª ed. Singapore, McGrow-Hill Book, 1996. 
 
DeMARCO, T. Análise Estruturada e Especificação de Sistemas. 1ª ed. Rio de Janeiro, 

Campus, 1989. 
 
FELICIANO NETO, A.; FURLAN, J.; HIGA, W. Engenharia da Informação. 2ª ed. São 

Paulo, McGrow-Hill, 1988. 
 
GANE, C.; SARSON, T. Análise Estruturada de Sistemas. 1ª ed. Rio de Janeiro, Livros 

Técnicos e Científicos Editora, 1983. 
 
LOOSLEY, CHRIS; High Performance Client/Server, 1ª ed. John Wiley Consumer, 1997. 
 
MARTIN, J. Princípios de análise e projeto baseados em objetos. 1ª ed. Rio de Janeiro, 

Campus, 1994. 
 
McMENAMIM, S; PALMER, J. Análise Essencial de Sistemas. São Paulo, McGrowHill, 

1991.  
 
MENDES, A.  Arquitetura de Software. 1ª ed. Rio de Janeiro, Campus, 2002.  
 
PRESSMAN, R. Engenharia de Software. São Paulo: Makron Books, 1998. 
 

http://www.standishgroup.com/sample_research/PDFpages/Extreme_Chaos.pdf


REVISTA ELETRÔNICA “PRODAM Tecnologia”  
Edição 01 Ano 1 - Setembro/Outubro de 2008. 

                                                                                               

 
Conforme o art. 29, da Lei nº 9.610/98, depende de autorização prévia e expressa do autor a 1 reprodução parcial 

ou integral da obra. Havendo interesse na reprodução, entre em contato diretamente com o autor ou com a 
Revista Prodam Tecnologia. 

18

RENAUD, P. Introdução aos Sistemas Cliente/Servidor. 1ª ed. Rio de Janeiro, Infobook, 
1994. 

SANTANA, A. Desenvolvimento de aplicações na arquitetura cliente/servidor. Dissertação 
de mestrado. Universidade Mackenzie, 1997. 

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. São Paulo: Pearson Education, 2003. 
 
 

 

 
 


	O PROJETO METODOLÓGICO 
	EM AMBIENTE DISTRIBUÍDO
	Prof. Ms. Antonio Alberto Pereira de Santana     
	ABSTRACT
	Mas isto não é tudo. Ter profissionais altamente capacitados e especializados não representa sinônimo de sucesso no desenvolvimento de aplicativos para a solução de negócios. Se colocarmos uma tarefa, desde a mais simples até a mais sofisticada, para ser desenvolvida fora de um procedimento previamente planejado e determinado, ela sempre estará aquém do desejado, sempre dará um resultado muito inferior ao que realmente ela poderia dar no contexto planejado. E este dilema nós o vivenciamos há muito tempo, pois a falta de planejamento, especialmente o planejamento metodológico, também é uma realidade no dia-a-dia das organizações. Há quinze anos atrás, este dilema já era apontado por SMITH (1994) como essência da problemática vivenciada pelas organizações envolvidas com a engenharia de sistemas. Naquele momento ele afirmava que “os custos com a construção da estrutura tecnológica têm se tornado um fator menos importante na seleção de alternativa para implementação de uma solução de negócio.” (SMITH, 1994). E complementa, os fatores que se mostram mais críticos neste processo são: 
	Passado todo este tempo, continuamos nos deparando com a mesma problemática envolvendo os projetos na área de tecnologia da informação. Em recente trabalho realizado por Teles (Teles, 2005) ele cita o estudo realizado pelo Standish Group International para o ano 2000 nos Estados Unidos e relatado através do Chaos Report (The Standish Group International, 2001) onde se observa a seguinte situação quanto aos projetos:
	- os projetos que não cumpriram o orçamento custaram em média 45% mais;
	A classificação do resultado final de um projeto feita pelo Standish Group é composta pelas categorias: fracassados, comprometidos ou bem sucedidos. E o resultado da pesquisa relativa ao ano 2000 pode ser acompanhado através da figura 01.1.
	 
	Figura 01.1 – Estatística sobre o resultado final de projetos de software 
	02.1  Abordagem em cascata
	02.2  Abordagem em espiral
	02.3  Abordagem incremental
	 
	06. CONCLUSÃO


	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	TELES, V. Um Estudo de Caso das Práticas e Valores do Extreme Programming. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2005.
	THE STANDISH GROUP INTERNATIONAL, Inc. Extreme Chaos. The Standish Group International, Inc, 2001. Disponível em http://www.standishgroup.com/sample_research/PDFpages/Extreme_Chaos.pdf. Acesso: 23/12/2004 (citado por TELES).
	SANTANA, A. Desenvolvimento de aplicações na arquitetura cliente/servidor. Dissertação de mestrado. Universidade Mackenzie, 1997.
	SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. São Paulo: Pearson Education, 2003.




