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RESUMO 

A publicação do manifesto ágil, em 2001, possibilitou o surgimento de novas metodologias de 

gerenciamento e desenvolvimento menos engessadas e mais dinâmicas, a exemplo temos os frameworks 

Kanban e Scrum.  Ao contrário das metodologias tradicionais, ambos frameworks têm como princípio 

a entrega constante de produto e a participação constante do cliente no processo. Carente dessa mudança, 

a indústria de desenvolvimento de software não demorou para avaliar as novas propostas, inclusive 

órgãos públicos federais. O Kanban e o Scrum podem e devem ser adaptados às necessidades específicas 

de uma organização. O processo de gestão de manutenção de software se difere do processo de 

desenvolvimento e, entre suas particularidades, destaca-se o fato desse necessitar de maior flexibilidade 

para agregar as frequentes mudanças, tanto no escopo da requisição, quanto na sequência de 

implementação. O framework Kanban vem sendo empregado para auxiliar o processo de gestão, 

possibilitando otimizar o fluxo de trabalho e permitindo determinar iterações, sem o limite de tempo, o 

que possibilita alterações nas demandas de acordo com a aceitação da instituição. Ao fim deste trabalho 

espera-se responder a pergunta desta pesquisa, isto é, como empregar o Framework Kanban na 

definição de processo de gestão de demandas de manutenção de software por terceiros para um órgão 

do governo público federal brasileiro? No intuito de descrever o estudo de elaboração de um Framework 

Kanban, adaptado as necessidades de um órgão público federal denominado neste trabalho como 

Ministério X, essa pesquisa é classificada, quanto ao tipo, como descritiva. Quanto aos procedimentos, 

uma vez que se parte da revisão bibliográfica. Também serão realizados estudos do emprego de Kanban 

por organizações públicas. Ao final propõe-se apoiar a definição de um processo de gestão de demandas 

de manutenção de software por terceiros para um órgão do governo federal brasileiro, utilizando o 

Framework Kanban.  
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ABSTRACT 

  The agile manifest published in 2001, enabled the surface of new maintenance and 

development methodologies, less dense and more dynamic. It is possible quote Kanban and Scrum as 

examples. Unlike traditional methods, both frameworks have as a principle the constant delivery of 

product and the client’s constant participation in the process. Lacking this change, the software 

development industry did not take to evaluate the new proposals, including federal government agencies. 

Kanban and Scrum can and should be adapted to the organization’s specific needs. The software 

maintenance management process is different from the development process and, among its 

singularities, highlights the fact that the process needs greater flexibility to aggregate the frequent 

changes both in the scope of the request, as in the implementation order. Kanban framework has been 

used to assist the management process, allowing to optimize the workflow and allowing to define 

iterations, without a time limit, Which allows changes in demands according to the acceptance of the 

institution. At the end of this work are expected to answer this research question, that means, how to use 

the Framework Kanban to define the software management process for maintenance demands by third 

parties in Brazilian federal government agencies. In order to describe the Kanban Framework 

development study adapted to the needs of a federal public agency named in this work as Ministry X, 

this research is classified as descriptive.Considering the procedures, its classified as descritive, since it 

starts from the literature review. Studies of the use of Kanban by public organizations will also take 

place. At the end proposes to support the definition of a software management process for maintenance 

demands by third parties in Brazilian federal government, using the Kanban Framework. 

 

 

 

 

Keywords: Management Maintenance Demands; Kanban; Maintenance process. 
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1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAS DO CAPÍTULO 

Neste primeiro capítulo apresentam-se o contexto no qual o trabalho está inserido, os problemas 

e objetivos motivadores do estudo, em seguida, a justificativa do tema, a metodologia adotada, e como 

este trabalho está organizado. 

1.2 CONTEXTO 

 De acordo com Sommerville (2007) o ciclo de vida de um software é composto por cinco fases, 

Analise e Definição de Requisitos, Projeto de Sistema e Software, Implementação e teste de unidade, 

integração e teste de sistema e por último, Operação e Manutenção.  

 A fase de manutenção apresenta um grau de complexidade maior que as demais fases 

(SOMMERVILLE, 2007) (PRESSMAN, 2011), devido a problemas como a falta de documentação e a 

dificuldade da equipe de manutenção em entender a arquitetura e o funcionamento do software (APRIL; 

ALAN, 2008) até a gestão de demandas (WANG, CONBOY E CAWLEY, 2012) e a duração da fase 

(TAN; MOOKERJEE, 2005).   

 Tan e Mookerje (2005) atribui a duração dessa fase ao fato dos softwares serem desenvolvidos 

para funcionarem em conjunto com outros sistemas. Essa interação aumenta o tempo dedicado a fase de 

manutenção do software. Para Chapin (2009), quanto maior for a dependência da empresa em relação a 

determinado software, maior será o custo da manutenção. 

 No intuito de suportar os custos gerados pela combinação desses fatores, acaba-se investindo na 

fase de manutenção a maior parte dos recursos destinados ao projeto, tornando-a a fase mais onerosa do 

ciclo de vida (TAN; MOOKERJEE, 2005) (WEBSTER; OLIVEIRA; ANQUETIL, 2005) (RASHID; 

WANG; DORNER, 2009)  (SERNA; SERNA, 2014). 

 A fase de manutenção apresenta desafios na execução das demandas, assim como apresenta na 

gestão das mesmas. O cenário relatado pelo Wang, Conboy e Cawley (2012) expõe uma constante 

mudança nas requisições de manutenção, e ressalta a dificuldade de gerenciá-las com metodologias 

tradicionais. Em 2001, publicaram o Manifesto Ágil (HIGHSMITH, 2002), possibilitando que visões 

dinâmicas de gerenciamento possam ser incorporadas ao desenvolvimento de software. 

 A metodologia ágil, para gerenciamento, mais pesquisada é o Framework Scrum (DINGSØYR; 

DYBÅ; ABRAHAMSSON, 2008). O Scrum estabelece papéis, artefatos e eventos, assim como regras 

que regem o funcionamento do conjunto. Tudo ocorre em intervalos de tempo chamados de Sprints e a 

sua duração, também chamado de time-box, pode ser de duas a quatro semanas (COHN, 2010). Já o 

Kanban é outra metodologia que vem sendo empregada.O framework Kanban tem sua origem na linha 

de produção da Toyota (OHNO, 1997) e baseia- se na otimização do fluxo de trabalho. Para alcançar 

esse objetivo, sua principal ferramenta é a limitação do trabalho em progresso. Com o foco no fluxo de 
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trabalho, o Kanban não faz uso da prática de estipular iterações baseadas em períodos de tempo, 

permitindo facilmente alterações nas demandas a serem desenvolvidas (ANDERSON, 2010).  

Este trabalho colabora com um projeto que está em desenvolvimento no ministério X, propondo-

se a modelar um processo para gestão de demandas de manutenção por terceiros. A equipe responsável 

demonstrou interesse em usufruir dos benefícios apresentados pelo framework Kanban. Seu uso na 

gestão de demandas de software é apoiado por estudos de caso que comparam o Kanban ao Scrum, 

apresentando maior capacidade do Kanban em adaptar-se as frequentes mudanças nas requisições de 

manutenção (SJOBERG; JOHNSEN; SOLBERG, 2012) (MAASSEN; SONNEVELT, 2010) 

(GRAVES, 2011). 

A contratação de bens e serviços comuns, categoria na qual se encaixa a manutenção de software 

(BRASIL, 2014), deve seguir a Instrução Normativa 04/2014 publicada pelo Governo Federal 

Brasileiro, por meio da Secretaria de Logística e TI (SLTI) (BRASIL, 2014). Essa é a principal norma 

referente ao regulamento das contratações de serviços de TI pelas entidades e órgãos do Sistema de 

Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (BRASIL, 2014). 

 Este trabalho compreende o estudo da fase de manutenção, considerando seus benefícios, 

dificuldades e modelos utilizados para estruturar essa fase. Em conjunto também é realizado um estudo 

do framework Kanban e sua adequação ao processo de gestão de demandas de manutenção. Por fim, 

propõe-se avaliar o cenário de E o momento não poderia ser mais oportuno. 

1.3 PROBLEMA 

O órgão público federal brasileiro, intitulado nesse documento como Ministério X, necessita de 

um processo de gestão de demandas de manutenção de software para gerenciar adequadamente as 

requisições feitas e visualizar o progresso da mesma durante a sua implementação pela empresa 

terceirizada contratada. Assim, a questão de pesquisa deste trabalho é: 

Como empregar o Framework Kanban na definição de processo de gestão de demandas de 

manutenção de software por terceiros para um órgão do governo público federal brasileiro. 

1.4 OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é apoiar a definição de um processo de gestão de demandas de 

manutenção de software por terceiros para um órgão do governo federal brasileiro, utilizando o 

Framework Kanban 

Os objetivos específicos definidos foram: 

 Identificar e analisar empregos do Framework Kanban por organizações;  
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 Identificar e analisar a legislação vigente para as contratações de serviços de TI por 

órgãos públicos federais brasileiros; 

 Caracterizar o órgão do governo federal brasileiro definido como objeto de estudo de 

caso;  

 Identificar e adequar práticas para a definição do processo de gestão de demandas de 

manutenção de software por terceiros para o órgão do governo federal brasileiro 

selecionado.  

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho aqui apresentado está organizado em capítulos, totalizando quatro. Neste Capítulo 1 – 

Introdução são abordados o contexto do trabalho, o problema, os objetivos, e a maneira como o trabalho 

está organizado 

No Capítulo 2 – Manutenção caracteriza-se a atividade do ciclo de vida de software: tipos de 

manutenção, as dificuldades, e finalizando, apresentam-se alguns modelos de manutenção de software. 

No Capítulo 3 – Framework Kanban são apresentados um breve histórico sobre a criação do 

Kanban, as atividades do framework e as métricas que podem ser utilizadas. Em seguida, alguns 

benefícios proporcionados pelo Kanban à gestão de demandas de manutenção, assim como os benefícios 

com o emprego de ferramentas Kanban. Finalizando, apresenta-se uma comparação entre ferramentas. 

No Capítulo 4 – Proposta de Trabalho são apresentadas a proposta do trabalho, a metodologia 

adotada, o cronograma a ser seguido, os resultados esperados com o emprego do framework Kanban 

para a definição de um processo de gestão de demandas de manutenção de software por terceiros para o 

Ministério X. Finalizando, apresentam-se as Considerações Finais. 
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2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO CAPÍTULO 2 

Neste Capítulo são apresentados os conceitos relativos à atividade de manutenção, em seguida 

explana-se a respeito dos desafios encontrados durante a manutenção de um software de 

software. Ao fim, apresenta-se três processos de manutenção.  

2.2 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 

A definição de Engenharia de Software elaborada pela (IEEE, 1993) apresenta que: (1) É a 

aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável no desenvolvimento, na operação 

e na manutenção de software; isto é, a aplicação da engenharia ao software. (2) O estudo de abordagens 

como definido em (1)”.  

De acordo com a IEEE (1998), a manutenção limita-se à alteração do software após sua entrega, 

sendo que essas mudanças podem ter como objetivo a correção de erros, a melhora de performance, ou 

qualquer outra alteração necessária para adaptar o produto a um ambiente modificado. Devido a esta 

abrangência de atividades e objetivos, tanto Grubb e Takang (2011), assim como Alain e Alain (2008) 

concordam que a manutenção pode ser dividida em quatro tipos. Sendo elas Corretiva, Adaptativa, 

Evolutiva e Preventiva. Em seguida, uma breve descrição dos tipos: 

 A manutenção corretiva é realizada quando o software apresenta algum defeito, sendo que este 

pode ser oriundo tanto da lógica do programa, quanto do código ou até mesmo da interface. 

Esse tipo de erro é nominado como bug. De acordo com Sommerville (2007), esse tipo 

representa 17% do esforço total do esforço empregado na manutenção; 

 As mudanças do tipo adaptativa são necessárias quando há alguma modificação no ambiente, 

hardware, leis, regras e negócios, entre outros, e que tenha impacto no software, sendo 

necessárias alterações para manter o funcionamento adequado. De acordo com Sommerville 

(2007), esse tipo representa 18% do esforço total do esforço empregado na manutenção; 

 A manutenção evolutiva é bem delicada, pois pode facilmente ser confundida com a 

implementação de novas funcionalidades, todavia se encaixa no contexto de manutenção 

evolutiva as alterações em funcionalidades que já existam, seja para otimizar ou agregar novos 

requisitos. De acordo com Sommerville (2007), esse tipo representa 65% do esforço total do 

esforço empregado na manutenção; 

 A manutenção preventiva é realizada para prevenir uma possível má funcionalidade do software 

ou até mesmo adaptar o código tornando-o mais claro, facilitando manutenções futuras. 

Sommerville (2007) não apresenta nenhuma estatística relativa ao esforço empregado para esse 

tipo de manutenção. 
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É consenso entre os autores que a manutenção de software é a fase que demanda a maior 

porcentagem de esforço (LIENTZ; SWANSON, 1981) (MAMONE, 1994) (FORWARD, 2002) 

(HUANG; TILLEY, 2003). Sendo que essa varia de 40% a 80% de todo o esforço empregado durante 

o ciclo de vida (SCHACH,1994) (AZIZ; AHMED; LAGHARI, 2009). Chan e Ho (1996) realizaram um 

estudo apontando que na década de 80, somando os gastos de todas as empresas de software, o valor 

gasto anualmente na manutenção de software é de U$ 30 bilhões.  Um estudo publicado por Tan e 

Mookerjee (2005) revelou que o montante gasto pelas empresas dos Estados Unidos anualmente foi de 

U$ 70 bilhões. De acordo com Serna e Serna (2014), a fase de manutenção continua sendo a que 

demanda a maior quantidade de recursos. 

2.3  PROBLEMAS NA MANUTENÇÃO 

De acordo com April e Abran (2008) os problemas enfrentados no processo de manutenção de 

software podem ser divididos de acordo com o ponto de vista analisado, resultando em problemas 

externos e internos.  

Os problemas externos são referentes ao ponto de vista dos clientes, e eles relatam como 

principais problemas: o alto custo; a demora na entrega; e a falta de clareza quanto a priorização das 

demandas (PIGOSKI, 1997).   

April e Alan (2008) afirmam que o problema do alto custo referente a manutenção realizada não 

passa de uma má comunicação entre a equipe responsável por realizar a manutenção e o cliente. Nos 

relatórios e cobranças, comumente as manutenções evolutivas são agrupadas a manutenções corretivas, 

e não fica claro ao cliente a totalidade do serviço, levando-o a acreditar que foi realizada apenas uma 

manutenção de preço elevado.  

O processo de manutenção de um software pode ocasionar em uma deterioração do código, 

gerando problemas para implementar novas mudanças, novamente esse fator não fica claro ao cliente 

que acaba associando o prazo para entrega à ineficiência e má qualidade do serviço. A dificuldade que 

muitas equipes possuem em priorizar as demandas também influenciam negativamente no tempo de 

espera (APRIL; ALAN, 2008). Para os autores, no geral, a ideia negativa do cliente em relação a 

manutenção de software é oriunda principalmente da falta de comunicação entre o responsável pela 

manutenção e o cliente, assim como pelo processo de manutenção em um software ser completamente 

diferente do realizado em objetos concretos.  

Os problemas internos são referentes aos pontos de vista dos engenheiros de softwares e gerentes, 

e eles relatam como principais problemas a falta de documentação e a má arquitetura do software devido 

a um processo precário (GLASS, 1992). Inicialmente tem-se um software sem documentação alguma 

ou com pouca documentação e o responsável pela manutenção encontra-se na situação de ter que 
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entender rapidamente o código para então implementar as mudanças solicitadas. Em segundo plano 

existe o desmerecimento da função de mantenedor, essa geralmente é designada a novos funcionários e 

que não possuem muita experiência. Ao juntar os dois fatores o processo de oferecer manutenção a um 

software torna-se crítico (APRIL; ALAN, 2008). 

O segundo problema amplamente relatado é a má elaboração do software, April e Alan (2008) 

afirmam que devido ao tempo limitado e a carência de um bom processo de desenvolvimento de software 

é comum pular ou gastar um esforço menor que o ideal em atividades de design de software e teste. A 

pressão para terminar um projeto dentro dos recursos disponíveis também ocasiona a não implementação 

de algumas funcionalidades, gerando um backlog de demandas a serem desenvolvidas nos estágios 

iniciais da manutenção. 

Dekleva (1992) levantou os principais problemas enfrentados na manutenção do software, 

ordenando-os em um rank e categorizando-os em gerencial ou técnico. Esses podem ser visualizados na 

Tabela 1 

Tabela 1: Problemas enfrentados pela manutenção de software. Fonte: (DEKLEVA, 1992, traduzido) 

Rank Problema Gerencial Técnico 

1 Gerenciamento de mudanças de prioridades.   

2 Técnica de testes inadequadas.   

3 Dificuldade em medir o desempenho.   

4 Documentação de software inexistente ou incompleta.   

5 
Dificuldade das organizações em se adaptarem as rápidas 

mudanças. 
  

6 Acúmulo de demandas de mudança no backlogs.   

7 Dificuldade da equipe em demonstrar sua contribuição.   

8 
Baixa moral devido à falta de reconhecimento e respeito pelos 

responsáveis por realizar a manutenção. 
  

9 Falta profissionais na área, principalmente os com experiência.   
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Rank Problema Gerencial Técnico 

10 
Carência de metodologias, normas, procedimentos e ferramentas 

específicas para manutenção. 
  

11 Código fonte complexo e sem estrutura.   

12 
Integração, sobreposição e incompatibilidade dos sistemas 

existentes. 
  

13 
Pouco treinamento disponível para os responsáveis por realizar a 

manutenção. 
  

14 Falta de definição de um plano estratégico para a manutenção.   

15 Dificuldade em entender e atender a expectativa do usuário.   

16 Falta de entendimento e suporte por parte dos gerentes.   

17 
Softwares de manutenção rodando em sistemas e tecnologias 

obsoleta. 
  

18 
Pouco ou nenhum suporte para realizar a reengenharia do 

software. 
  

19 
Perda da expertise ocasionada pela saída da de um integrante da 

equipe responsável por realizar a manutenção. 
  

 

Em uma tentativa de lidar com esses problemas que desgastam o processo de manutenção e geram 

despesas, foram propostos modelos de manutenção de software, tais como a ISO/IEC 14764 e o 

MANTEMA (POLO et al., 2003). 

2.4  PROCESSO DE MANUTENÇÃO 

 A fase de manutenção possui peculiaridades que a torna diferente da fase de desenvolvimento, 

por exemplo, durante o desenvolvimento de um software existem requisitos que guiam o desenvolvedor. 

Na fase de manutenção, as mudanças são feitas por intermédio de requisições registradas pelos usuários 

(WEBSTER; OLIVEIRA; ANQUETIL, 2005). De acordo com Basili et al (1996), essa metodologia 

utilizada na manutenção representa um risco ao projeto, uma vez que gasta-se mais tempo analisando as 

solicitações do que efetivamente implementando-as. 

 Essas diferenças obrigam os desenvolvedores a procurar ferramentas diferentes das utilizadas 

no desenvolvimento para auxiliar na fase de manutenção. Os processos específicos para manutenção se 

enquadram nessas ferramentas auxiliadoras. 
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2.4.1 ISO/IEC 14764 

Baseando-se no processo de manutenção apresentado na norma ISO/IEC 12207 de 1995 

(ISO/IEC, 2008), a norma ISO/IEC 14764 descreve um framework cujo principal objetivo é dar suporte 

ao planejamento, gerenciamento e execução das atividades contidas no processo de manutenção 

(ISO/IEC, 2006). Ao comparar ambas as normas, evidencia-se que o framework apresentado na ISO/IEC 

14764 descreve detalhadamente todas as atividades, incluindo os objetivos, entradas e saídas (ISO/IEC, 

2006). 

O framework de manutenção definido na ISO/IEC 14764 é dividido em duas fases e, como é 

possível visualizar na Figura 1. A primeira fase está relacionada com tanto com as atividades realizadas 

durante o desenvolvimento inicial e com as atividades finais, responsáveis pelo planejamento de como 

será realizado o processo de manutenção após a entrega. A segunda fase foca-se na manutenção 

propriamente dita, e tem como objetivo garantir a evolução do software de acordo com as necessidades 

levantadas pelo usuário. 

Somando as atividades de cada fase, ao todo o framework conta com seis atividades distintas, 

essas são apresentadas na Figura 1. Cada atividade com suas entradas, tarefas, controles, suporte e 

saídas. As entradas são os insumos para as tarefas, por sua vez, as tarefas são instruções atômicas e que 

devem ser seguidas durante a execução da atividade. O controle são um conjunto de orientações que 

visam garantir saídas corretas. O suporte são recursos utilizados para auxiliar o desenvolvimento das 

tarefas. Por fim, as saídas são os resultados finais da atividade. 

De acordo com a ISO/IEC 14764, as seis atividades do framework são descritas a seguir e em 

ordem de execução: 

 Implementação do processo: Durante essa atividade deve-se definir as estratégias e os 

procedimentos que serão utilizados no desenvolvimento do processo de manutenção. Para alcançar esse 

objetivo, é necessário averiguar os limites da manutenção, levantar os recursos disponíveis, realizar uma 

estimativa do custo total, avaliar o grau de manutenabilidade do software. Também é realizado uma 

análise de impacto e riscos. 

 A atividade tem como entradas a baseline do projeto, a documentação do sistema e uma 

solicitação de mudança. E as saídas são plano de manutenção inicial, feedback para os usuários e a 

gerência de configuração; 
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           Figura 1: Modelo do Processo de Manutenção da ISO/IEC 14764. Fonte: (ISO/IEC 14764, 

adaptado). 

 Análise dos problemas e modificações: Durante essa atividade deve-se entender o problema, 

definir as ações que serão realizadas durante a manutenção e obter a aprovação do plano desenvolvido. 

 A atividade tem como entradas a baseline atualizada, repositório, a documentação do sistema e 

os artefatos obtidos na atividade anterior. As saídas são a análise de impacto, solução sugerida, 

aprovação da requisição de mudança e da manutenção e a documentação atualizada; 

 Implementação das modificações: Durante essa atividade as modificações aprovadas na 

atividade anterior são desenvolvidas e testadas. Para isso, a equipe responsável deve identificar todos 

elementos que serão alterados, desde o código a documentação. 

 A atividade tem como entradas a solicitação de mudança já aprovada, a baseline atualizada e os 

artefatos obtidos na atividade anterior. As saídas são o software alterado, a documentação atualizada e 

os testes executados; 

 Revisão e aceitação das modificações: Durante esta atividade a equipe responsável pela 

manutenção deve certificar-se que as alterações realizadas no software estão corretas e de acordo com 

o planejado. Também é necessário assegurar que a documentação foi alterada corretamente. 

Fase 1 

Fase 2 
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 A atividade tem como entradas o software alterado e os artefatos obtidos na atividade anterior. 

As saídas são: baseline atualizada, documento aprovando a manutenção e o resultado dos testes 

realizados;  

 Migração:  Durante essa atividade a equipe responsável pela manutenção do software deve 

migrar o software alterado, substituindo a versão antiga. Para alcançar este objetivo, é necessário 

identificar os artefatos modificados e que requerem a migração, também é necessário criar um plano de 

migração e realizar um backup dos dados antigos;  

 A atividade tem como entradas o novo ambiente do software, o ambiente antigo, a baseline 

antiga e a nova. As saídas são o backup dos artefatos antigos, a notificação de conclusão da migração, 

o plano de migração, as ferramentas utilizadas para realizar a migração e o software migrado. 

 Retirada: Todo software possui seu ciclo de vida, e quando esse chega ao final, o software deve 

ser descontinuado. A equipe de manutenção responsável pelo software deve realizar uma análise para 

verificar se o software ainda é capaz de competir no mercado, caso a conclusão seja negativa é necessário 

executar as ações necessárias para efetivar sua retirada. Antes de retirar o software, a equipe de 

manutenção deve criar um plano de retirada, notificar todos os usuários que utilizam o software e manter 

o backup dos dados e produtos antigos. 

 A atividade tem como entradas o software antigo, o software novo e os ambientes antigos e 

novo. As saídas são o plano de retirada, a notificação de conclusão, o backup dos dados e produtos e o 

software descontinuado. 

2.4.2 MANTEMA 

 A norma ISO/IEC 12207 apresenta um conjunto de atividades e tarefas que devem ser 

seguidos ao implementar um processo de manutenção (ISO/IEC 12207). Entretanto essa ISO não 

detalha as atividades e tarefas, gerando uma dificuldade para os mantenedores que optam por utiliza-

la. O MANTEMA é uma metodologia elaborada a partir da ISO/IEC 12207 e visa preencher a falta de 

detalhes que não foi contemplada. Como é possível visualizar na Figura 2, o MANTEMA foi dividido 

em três grupos de atividades descritas a seguir (POLO et al., 1999a): 

Atividades Iniciais:  Esse grupo abrange as atividades realizadas antes do atendimento das 

solicitações de manutenção, englobando as seguintes atividades apresentadas em ordem de execução 

(POLO et al., 1999b): 

 Iniciação e Agrupamento de informação (Begining and information recollection); 

 Preparar a proposta de manutenção; 

 Contrato; 
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 Planejar as relações com os clientes e fornecedores; 

 Aquisição de conhecimento; 

 Desenvolver o plano de manutenção; 

 Definir o procedimento de requisição de mudanças; 

 Implementar o processo de gerenciamento de configuração; 

 Preparar o ambiente de testes; 

 Recepcionar a requisição de mudança; 

 Identificar o tipo de manutenção necessária. 

 

Atividades de Atendimento: Esse grupo abrange as atividades realizadas com o propósito de 

executar as mudanças e/ou as correções requisitadas pelos usuários. Diferentemente dos outros dois 

grupos, as atividades desse são definidas baseando-se no tipo de manutenção necessária. Polo et al.  

(1999b) propõem para a manutenção corretiva urgente as seguintes atividades:  

 Investigar e analisar as causas do erro; 

 Realizar urgentemente as ações corretivas; 

 Documentar as alterações; 

 Verificar as alterações; 

 Documentar os testes realizados e seus resultados; 

 Migrar a nova versão do software para o ambiente de produção; 

 Realizar backup da documentação gerada. 

Atividades Finais: Esse grupo abrange as atividades realizadas com o propósito de encerrar o 

atendimento da requisição de mudança. Polo et al. (1999b) recomenda realizar uma avaliação da 

necessidade de retirada ou migração do software ao término do atendimento. Também recomenda 

realizar um backup dos dados antigos. 
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Figura 2: Processo de manutenção MANTEMA. Fonte: (POLO et al., 1999a, traduzido): 
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2.4.4 MODELO DE MANUTENÇÃO DE TAUTE 

O modelo de Taute, ao contrário dos frameworks e modelos apresentados anteriormente, é um 

modelo desenvolvido para ser prático e de fácil entendimento. Possui oito fases sucintas e bem definidas, 

essas podem ser visualizadas na Figura 3 e são descritas a seguir (PETER; PEDRYCZ, 2001): 

Solicitar: A requisição de mudança é criada e recebida pela equipe responsável pela manutenção 

do software; 

Estimar: Define-se os custos, o tempo, os recursos e o impacto da requisição de mudança; 

Agendar: Define-se a data para implantar a nova versão do software, também é nessa fase onde 

a documentação é planejada e preparada; 

Programar: Cria-se uma cópia da versão atual do software e é implementada as alterações 

requisitadas; 

Testar: Testa-se a versão do software com as mudanças implementadas; 

Documentar: Com a aprovação da nova versão do software, a documentação é atualizada; 

Liberar: A nova versão do sistema e a documentação atualizada são disponibilizadas e inicia-se 

os testes de aceitação; 

Operar: Finalmente o software é migrado para o ambiente real, permitindo o usuário final 

utiliza-lo efetivamente. 

 

Figura 3: Modelo de manutenção de Taute. Fonte: (PETER; PEDRYCZ, 2001): 

Solicitar

Estimar

Agendar

Programar

Testar

Documentar

Liberar

Operar
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2.5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo apresentou-se, inicialmente, uma breve contextualização do cenário de 

manutenção e dos impactos causados no ciclo de vida como um todo. Em seguida foram apresentados 

os problemas enfrentados durante essa fase e modelos específicos para o processo de manutenção. 

O processo de manutenção necessita lidar com frequentes mudanças no escopo de suas demandas 

e na ordem de execução. No intuito de agrega-las é necessário adotar um processo de gestão de 

demandas capaz de lidar adequadamente com essas mudanças. Portanto, no Capítulo 3, será 

caracterizado um framework que apresenta capacidade de atender essa necessidade.  
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3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO CAPÍTULO  

 Neste Capítulo apresenta-se uma síntese do Framework Kanban, características do framework 

Kanban, sua criação, seu uso como metodologia de gestão, sua aplicabilidade no processo de 

manutenção de software. Também apresenta variações do Kanban Tradicional, descreve as vantagens 

do Kanban eletrônico, assim como algumas ferramentas online que podem ser utilizadas. 

3.2 CRIAÇÃO DO KANBAN 

 O Kanban é um framework desenvolvido por Taiichi Onho, em meados da década de 50 (OHNO, 

1997). Segundo Anderson (2010), fazendo uso dos conceitos do sistema de administração Just in Time, 

o Kanban foi implementado para apoiar o controle de produção da fábrica Toyota e tornou-se 

indispensável ao Sistema Toyota de Produção (Anderson, 2010). 

 Gross e Mcinnes (2003) ressaltam que a Toyota obteve sucesso ao atingir a redução de custos e o 

gerenciamento efetivo de seus recursos, mas foi com a “Recessão Global”, em 1970, que as demais 

indústrias compreenderam que era possível realizar um gerenciamento da quantidade de trabalho em 

progresso, reduzindo os custos associados ao estoque de materiais excedentes  

 Cinco décadas após a implementação na fábrica da Toyota, Anderson (2010) visualizou o 

potencial oferecido pelo framework Kanban para sanar antigos problemas de desenvolvimento de 

software e foi, oficialmente, o primeiro a utilizar o Kanban nessa área.  

3.3 O FRAMEWORK KANBAN 

 O framework Kanban não se impõe aos costumes já empregados, ao contrário, respeita papéis, 

responsabilidades e cargos já definidos, visando sempre a qualidade e a busca por mudanças 

incrementais e evolucionárias. O Kanban se baseia em cinco pilares (ANDERSON, 2010): 

 Foco na qualidade; 

 Redução do trabalho em progresso, permitindo entregas frequentes; 

 Redução da variação do fluxo de processo; 

 Priorização de demandas; 

 Processo Puxado (Pull Process). 

Os cinco pilares constituem a base para definir a adoção dos processos e dos artefatos que serão 

empregados para alcançar o objetivo principal, isto é, a otimização do fluxo de trabalho a partir da 

exposição do processo de desenvolvimento e identificação dos gargalos. 

O framework Kanban não possui uma ordem correta de implementação, todavia, para facilitar sua 

utilização, os autores comumente elaboram um passo a passo, ordenando sequencialmente as atividades 
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que devem ser realizadas (ANDERSON, 2010) (GROSS; MCINNIS, 2003) (BOEG, 2011). Apesar das 

abordagens realizadas tanto por Gross e Mcinnis (2003), quanto por Boeg (2011) terem sido baseadas 

na de Anderson (2010), a de Boeg (2011) é a mais detalhada. 

3.3.1 ATIVIDADES DO KANBAN - CONCEITOS 

De acordo com Boeg (2011), o Kanban pode ser implementado seguindo um conjunto de dez 

atividades. A primeira atividade é visualizar o fluxo, ou seja, para se melhorar um processo é necessário 

entendê-lo antes e mapeá-lo Após mapeado, é necessário reproduzi-lo no Quadro Kanban, como o 

apresentado na Figura 4.  

  

Figura 4: Quadro Kanban com as fases, WIP e Políticas de Qualidade. Fonte: (BOEG, 2011, traduzido). 

Essa atividade proporciona uma transparência no fluxo, permitindo verificar como seu trabalho 

impacta outras pessoas e até mesmo as fontes de desperdícios. Uma vez conhecida as as fases, essas 

deverão conter um limite de atividades, também conhecido como WIP (Work in Progress) e políticas 

de qualidade. 

Boeg (2011) reforça que limitar o WIP é uma pratica para estabelecer uma quantidade máxima 

de trabalho em progresso que poderá ser desenvolvido em cada fase. Ao se definir um número é 

necessário cautela, pois um limite poderá causar ócio na equipe, e um limite alto vai contra a política de 

otimização). Para estabelecer um número ótimo, Anderson (2010) sugere que não seja gasto tempo 

tentando estimar números, o ideal é arriscar um valor e ajustá-lo aos poucos. Recomenda-se que o limite 

do WIP esteja localizado no início da coluna que representa a fase, como é exibido na Figura 1. 

Segundo Boeg (2011), as políticas de qualidade são um dos principais focos do Kanban. Elas 

visam otimizar a qualidade do software, e um esforço significativo é realizado para torná-las explicitas. 



Capítulo 3 – Framework Kanban 

 

 

33 

As políticas mais conhecidas ou praticadas são relativas a fase de desenvolvimento, mas é recomendável 

que todas as etapas do processo tenham suas políticas. Ao analisar a Figura 1, é possível observar que 

as políticas de cada etapa estão explicitas no rodapé de cada fase do processo. 

 Após visualizar o fluxo, delimitar os WIP e definir as políticas de qualidade, é necessário ajustar 

o ritmo de trabalho, também conhecido como cadência (ANDERSON, 2010). No sistema Kanban não 

é necessário estabelecer uma cadência para o processo de desenvolvimento como um todo. Pode ser 

definida para cada fase do processo, todavia, as mais importantes são as cadências de planejamento e 

entrega (BOEG, 2011). O importante é equilibrar tanto a cadência interna, quanto a externa. Quanto 

mais funções forem entregues, menor será o custo transacional, e quanto mais demorar para entregar, 

maior será o custo de espera. 

A Figura 5 apresenta o custo total, o custo relativo entre o custo transacional e o de espera, 

como sendo uma curva do tipo “u”. Mesmo que não se encontre o ponto ótimo, com um erro de 10 a 

15%, ainda é possível obter bons resultados. 

 

Figura 5: Otimização do custo das entregas. Fonte: (REINERTSEN, 2009, traduzido). 

Em paralelo as atividades citadas, também se deve realizar a priorização das demandas. Para isso 

é necessário analisar a viabilidade técnica de cada demanda, assim como os riscos e o custo que será 

gerado caso ela não seja atendida. A priorização é exibida no Quadro kanban por meio da ordem dos 

cartões, quanto mais a cima, maior será sua prioridade (ANDERSON, 2010). 

As próximas atividades colaboram na priorização das demandas, assim como Anderson (2010), 

Boeg (2011) sugere quatro classes e para cada classe deve ser estabelecido um acordo de nível de serviço 

(ANS – Service Level Agreement /SLA).   
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Classe Padrão e os ANS: A classe padrão engloba as demandas relativas aos defeitos cosméticos 

e histórias de usuário. Não apresentam custo adicional ou prioridade pré-estabelecida. Normalmente 

essa classe possui uma média de quinze dias para conclusão das demandas, 90% estão dentro do prazo 

de vinte e um dias e todas são atendidas em no máximo trinta dias. 

Classe Prioritária e os ANS: A classe prioritária engloba defeitos críticos e histórias de usuário 

prioritárias, apresentam um custo adicional em relação as demandas da classe padrão devem ser 

priorizadas independente da etapa que se encontram no fluxo. Comumente essa classe possui uma média 

de oito dias para a conclusão da demanda, 90% estão dentro do prazo de treze dias e todas são atendidas 

em o máximo dezoito dias. 

Classe de Prazo Fixo e os ANS: A classe de prazo fixo assemelha-se a classe padrão, exceto 

quando as demandas estão perto de atingir o prazo de implementação. Caso isso ocorra, ela se torna 

prioritária e pode gerar um custo adicional superior a classe padrão e a prioritária. Comumente 98% das 

demandas dessa classe são atendidas dentro do prazo limite. 

Classe Urgente e os ANS: A classe Urgente é reservada para a resolução de defeitos impeditivos. 

Possui um custo adicional superior a qualquer outra classe, assim como é prioridade sobre qualquer 

outra demanda. Inclusive para atender esta classe é viável desconsiderar o limite do WIP.  Normalmente 

essa classe possui uma média de dois dias para conclusão das demandas, 90% estão dentro do prazo de 

três dias e todas são atendidas em no máximo quatro dias. 

Essas classes são apenas modelos a serem seguidos, provavelmente ao adaptar o Framework 

Kanban à um projeto, é necessário implementar classes específicas que atendam melhor as necessidades 

identificadas. 

As últimas duas atividades são o gerenciamento de fluxo e a otimização contínua. Estas se 

interpolam em algumas ocasiões, mas possuem objetivos e metodologias diferentes. 

No Gerenciamento de Fluxo, o limite do WIP é aprimorado e deve sanar os gargalos, se 

existirem. Os gargalos podem ser gerados devido, principalmente, a algumas dificuldades da equipe em 

lidar com alguma fase do processo ou até mesmo pelo limite de WIP que ainda necessite de ajustes. No 

primeiro caso deve-se criar buffers como medida de contingência, e paralelamente é necessário 

identificar a causa desse atraso no fluxo. No segundo caso, o WIP ainda não condiz com a realidade de 

trabalho da equipe e é necessário ajusta-lo até alcançar um número ótimo. E mesmo que o WIP não seja 

o causador do gargalo, deve-se avalia-lo de qualquer maneira, a fim de verificar se é possível otimiza-

lo (ANDERSON, 2010). 

A Otimização Contínua é realizada a partir de feedbacks e avalia todo o Framework Kanban 

implementado. Ao se analisar os dados coletados por intermédio das métricas estabelecidas, é possível 

identificar alvos de melhorias. Esses podem ocorrer em qualquer atividade, desde os ajustes no fluxo do 
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processo de desenvolvimento até o ajuste das métricas utilizadas. Boeg (2011) ressalta que que jamais 

se deve quebrar algo estabelecido, caso seja necessário, se deve muda-lo. 

Como foi dito no início desta seção, o Kanban é um framework e não um processo, as dez 

atividades aqui explicadas, no geral, não possuem uma ordem correta. Elas podem seguir o roteiro 

atividade por atividade ou podem ser implementadas ao mesmo tempo. O que decidirá será o plano 

estratégico e a capacidade da equipe. 

Após introduzir os conceitos acima, finalmente é possível estabelecer as algumas métricas que 

serão úteis no processo de avaliação e melhoria continua. 

3.3.2 ATIVIDADES DO KANBAN - MEDIÇÃO 

Boeg (2011) ressalta que se os resultados obtidos, a partir das medições, não forem utilizados 

para melhorar o processo, então a medição não deve ser realizada. Com base nessa premissa, Boeg 

(2011) sugere quatro técnicas: fluxo cumulativo; tempo de ciclo; índice de defeitos; e itens bloqueados, 

detalhados em seguida. 

Fluxo Cumulativo: O Gráfico de Fluxo Cumulativo, Figura 3, exibe o WIP para cada etapa do 

processo em relação ao tempo. Ao analisar a Figura 6, percebe-se que além do trabalho realizado é 

possível identificar outras informações essenciais. Quando o espaço entre duas linhas na área de trabalho 

em progresso aumenta, pode ser um sinal de gargalo. Se a linha de backlog for mais inclinada que a de 

done, a quantidade de trabalho adicionado é maior que a capacidade atual. Ao projetar a linha de backlog 

e a de done é possível estimar a data final de entrega. Por fim também é possível extrair o tempo médio 

do ciclo, assim como a quantidade de itens na fila. 
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Figura 6: Gráfico de Fluxo Cumulativo. Fonte: (BOEG, 2011, traduzido) 

 

Tempo de Ciclo: O gráfico de Tempo de Ciclo, Figura 4, apresenta o tempo estimado para cada 

fase do processo, com um grau de confiabilidade maior do que a média geral exibida no gráfico de Fluxo 

Cumulativo. Inicialmente se deve criar um gráfico para cada fase do processo e contabilizar a quantidade 

de dias gastos. Após algumas marcações é possível estabelecer uma reta de tendência e então dizer ao 

cliente uma faixa de tempo na qual, provavelmente, a demanda será concluída. A Figura 7 mostra um 

exemplo de como ficará o gráfico após sete atividades marcadas, lembrando que o Eixo X representa o 

Número da tarefa e o Y a Quantidade de dias. 
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Figura 7: Gráfico de Tempo de Ciclo. Fonte: (BOEG, 2011, traduzido) 

 

Índices de Defeitos: Problemas de qualidade são demasiadamente caros. Medir o índice e o 

número total de defeitos é uma boa prática para evitar que os problemas saiam do controle. Deve-se 

medir o total de itens não resolvidos e verificar quais são novos, permitindo identificar as reincidências. 

No geral o número de defeitos deve-se manter abaixo de vinte, caso esse valor seja ultrapassado, será 

necessário gastar mais tempo, que o considerado ideal, para controlar a situação. Na Figura 8 é possível 

visualizar um exemplo do gráfico utilizado para essa medição, onde o Eixo X representa o número de 

semanas e o Y representa a Quantidade de defeitos. 

 

Figura 8: Gráfico de Índice de Defeitos. Fonte: (BOEG, 2011, traduzido) 
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Itens Bloqueados: As demandas podem ser bloqueadas por diversos motivos, o que importa é a 

capacidade da equipe em resolver esses empecilhos e como o fluxo é impactado. O gráfico exibido na 

 

Figura 9 exibe a quantidade de itens bloqueado e a média do tempo de bloqueio, onde o eixo X representa 

a quantidade de semanas e o Y a quantidade de bloqueios. Também é necessário identificar, no Quadro 

Kanban, as demandas que estão bloqueadas. Normalmente é anexado um alerta ao cartão, explicando o 

motivo do bloqueio. 

 

Figura 9: Gráfico de itens bloqueados. Fonte: (BOEG, 2011, traduzido) 
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3.4 KANBAN NO PROCESSO DE MANUTENÇÃO DE SOFWARE 

 De acordo com Wang, Conboy e Cawley (2012), o processo de desenvolvimento de software 

permite que equipe planeje e decida como será definido a próxima entrega, e até mesmo organizar tudo 

em um cronograma. O mesmo não acontece no processo de manutenção de software, constantemente 

surgem novas demandas de manutenção e devido os seus impactos, não é possível esperar o atual ciclo 

acabar e planejando-as para a próxima entrega. 

O framework Kanban trabalha com o conceito de cadência e não estipula entregas fechadas para 

um determinado período de tempo (Anderson, 2010), atendendo a necessidade de alocar rapidamente as 

demandas de manutenção e prioriza-las, bastando coloca-las no topo da lista de atividades a serem 

desenvolvidas. 

Um estudo de caso realizado por Maassen e Sonnevelt (2010) analisou uma das três maiores 

empresas de seguros dos Países Baixos e concluiu que a gestão de demandas de manutenção 

estava em colapso por causa do processo de gestão que foi empregado. Esse tinha um ciclo que 

durava duas semanas para ser concluído e durante este período dificilmente uma nova tarefa 

era alocada. Após a troca pelo Kanban, a empresa tornou seu processo mais dinâmico, sem 

períodos fechados de entrega e conseguiu dinamizar a alocação das demandas de manutenção. 

Outro estudo foi feito na empresa Fundamo, por Graves (2011). O setor de tecnologia 

atendia demandas frequentes de manutenabilidade dos diversos sistemas utilizados. Com o 

intuito de implementar uma metodologia ágil e tratar as requisições da maneira mais adequada 

possível, optou-se pelo uso do Kanban. Resultando em um processo que admitia a inclusão de 

novas demandas a qualquer momento, desde que o WIP não fosse extrapolado. 

3.4.1 PROCESSO DE MANUTENÇÃO E O  WIP 

O WIP é basicamente o que torna a dinâmica do Framework Kanban em uma dinâmica “puxada”. 

Quando o limite é alcançado, deve-se progredir com as demandas para que outras possam ser iniciadas, 

evitando que os membros da equipe fiquem trocando de tarefa e desperdiçando tempo (CONCAS et al., 

2013). Para provar que o WIP é, de fato, importante, Concas et al (2013) realizou alguns experimentos 

com e sem limites de trabalho. 

O primeiro experimento foi realizado na Microsoft e o segundo foi realizado em uma empresa 

Chinesa. Durante quatro anos foram realizadas simulações para verificar o comportamento do processo 

de manutenção com o WIP limitado e com o WIP sem limite. 
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Ao analisar a Figura 10 e a Figura 11 é possível visualizar que o estudo de caso feito com WIP 

limitado apresentou no dia 1084 uma quantidade de 4179 incidentes fechados, enquanto o sem limite de 

WIP apresentou no mesmo dia 3879 incidentes fechados, uma diferença de 7%.  

 

Figura 10: Gráfico de demandas por tempo com o WIP sem limites. Fonte (Concas et al., 2013, 

traduzido). 

Figura 11: Gráfico de demandas por tempo com o WIP limitado. Fonte (Concas et al., 2013, traduzido) 

Concas et al (2013) afirma que esta diferença ocorre pois com o limite, os integrantes da equipe 

focam sua atenção na demanda sob sua responsabilidade, evitando a troca constante de uma demanda 

para outra. Isso gera um processo mais eficiente e com um custo menor. 
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3.5 KANBAN OU E-KANBAN 

Implementar o framework Kanban utilizando um quadro físico e papéis é uma maneira fácil, eficiente e 

que requer o investimento de poucos recursos (WAN; CHEN, 2008). De acordo com Oza, Fagerholm e 

Munch (2013) a utilização do Kanban tradicional, nas iterações iniciais, causa um impacto positivo na 

comunicação e colaboração da equipe como um todo. Após um determinado tempo, o Kanban passa a 

ser uma ferramenta secundária nesse processo. 

Visto as vantagens do Kanban tradicional, é preciso ressaltar que este modelo possui algumas 

desvantagens que pode colocar em risco todo o processo. Wan e Chen (2008) explicita três problemas, 

relatados a seguir: 

 A utilização de papel para representar a atividade implica em um risco real de perde-los conforme 

o tempo, ou até mesmo por algum acidente que possa ocorrer. Gerando um custo extra ao identificar a 

demanda faltosa, ou até mesmo gerar um software defeituoso (DRICKHAMER, 2005) (OSBORNE, 

2002);  

O rastreio e o monitoramento das demandas também é prejudicado, pois não há uma maneira 

trivial de realiza-los utilizando o método tradicional. Ao apresentar este Kanban à um terceiro perde-se 

toda a visibilidade do processo, devido a falta do rastreio (WAN, 2006) (DRICKHAMER, 2005);  

A escalabilidade do Kanban é comprometida devido a limitação física do ambiente, impedindo 

que ele evolua conforme o crescimento da empresa ou a evolução do processo (CUTLER, 2005).  

Para sanar estes problemas diversos autores (OSBORNE, 2002) (CUTLER, 2005) 

(DRICKHAMER, 2005) (WAN, 2006) (WAN; CHEN, 2008) sugerem o uso de uma ferramenta 

eletrônica para otimizar o Kanban. Assim como no Kanban tradicional, o investimento financeiro para 

a implementação online é zero, caso uma ferramenta gratuita seja escolhida. 

O Kanban online, ou e-Kanban, também promove a comunicação e colaboração da equipe, em 

escala menor, as principais vantagens citadas por Drickhamer (2005) e Wan e Chen (2008) são 

justamente as fraquezas do Kanban Tradicional. Essas são descritas a seguir: 

Elimina o problema de perda de cartões, ou acidentes que danificam os cartões, proporcionando 

um grau de confiabilidade maior e evitando futuros problemas com demandas perdidas; 

Permite realizar o monitoramento das demandas em relação ao fluxo, assim como é possível 

realizar o rastreio do caminho percorrido durante todo o processo.  

Por não depender de um espaço físico, o e-Kanban não possui restrições quanto a sua 

escalabilidade, exceto no caso de alguma restrição imposta pela ferramenta utilizada. 
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Dependendo da ferramenta utilizada, o e-Kanban permite visualizar os índices e gráficos gerados 

a parir das informações coletadas.  

Muitas são as vantagens do e-Kanban sobre o Kanban tradicional, para extrair ao máximo o 

potencial oferecido por este tipo é necessário escolher com cautela a ferramenta que melhor se adequa 

a necessidade. Uma pesquisa aprofundada é necessária para analisar as ferramentas e então decidir a 

melhor. 

3.6  FERRAMENTAS  

Neste trabalho foram levantadas as principais ferramentas gratuitas disponíveis e selecionadas 

três para uma análise mais detalhada. As ferramentas selecionadas foram analisadas relacionando-as as 

características de um quadro Kanban físico e o cartão de demanda. 

 Dadas as características quadro Kanban físico e do cartão de demanda, analisou-se a condição 

da ferramenta em apoiar a adição de colunas/swinlanes, assim como ordená-las. O segundo quesito 

analisado foi a definição do limite do WIP e a sua visibilidade no quadro. E a possibilidade de incluir 

políticas de qualidade, interface e a disponibilização de gráficos e métricas. 

 Dados os quesitos, a melhor classificação de ferramenta e-Kanban nesse processo de análise foi 

o Kanbanize. Essa ferramenta apresenta uma interface simples e intuitiva, exibe gráficos, permite a 

criação de swinlanes, entre outros pontos positivos. Dados da análise é apresentado na Tabela 2: Análise 

comparativa entre ferramentas online para Kanban. Fonte: Autor 

Tabela 2: Análise comparativa entre ferramentas online para Kanban. Fonte: Autor 

Itens de Análise Ferramentas 

  Kanbanize KanbanFlow Trello 

Métricas/Gráficos 

Fluxo Cumulativo, Tempo de 

ciclo, Distribuição das demandas, 

Tempo de bloqueio e Demandas 

criadas vs Finalizadas 

Apenas na 

versão paga 
Não 

Interface Ótima Razoável Razoável 

É possível 

adicionar/renomear colunas. Sim Sim Sim 

É possível adicionar 

subcolunas. Sim Não Não 

É possível adicionar swinlane. 
Sim 

Apenas na 

versão paga Não 

É possível limitar o WIP. Sim Sim Não 

O WIP fica visível. Sim Sim Não 

Os cartões possuem os 

campos: Nome, descrição, 

tipo, tag, responsável e anexo. Sim Sim Sim 
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Os cartões possuem 

sinalizadores de bloqueio. Sim Não Não 

Os cartões exibem o histórico 

da demanda. Sim 

Apenas na 

versão paga Sim 

Os cartões exibem o atual 

responsável. Sim Sim Sim 

É possível definir políticas de 

qualidade. Apenas na versão paga 

Apenas na 

versão paga Não 

Possui um arquivo para 

demandas 

antigas/encerradas. Sim Não Não 

Possui coluna backlog 

previamente estabelecida. Sim Não Não 

 

3.7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo apresentou-se o Framework Kanban. Inicialmente apresentou-se um breve 

histórico do Kanban, seguido de atividades e métricas que compõem o framework. 

Ao analisar as atividades e princípios, observou-se a condição do framework Kanban em adequar-

se as constantes mudanças que ocorrem durante o processo de gestão de manutenção. Por fim, 

apresentou-se uma comparação entre o Kanban tradicional e o Kanban eletrônico, assim como foi 

realizado uma análise de três ferramentas gratuitas para facilitar a implementação do E-Kanban. 
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4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Nesse capítulo apresentam-se a proposta de trabalho, a metodologia adotada para o 

desenvolvimento deste, seguido de uma proposta de cronograma para execução deste trabalho de 

pesquisa. Finaliza-se com algumas considerações do autor, e resultados esperados. 

4.2 DEFINIÇÃO DA PROPOSTA 

Neste trabalho foi caracterizada a fase de manutenção do software, apresentaram-se os tipos de 

manutenção e os principais problemas encontrados durante essa fase. Em seguida, apresentou-se o 

framework Kanban, com seus artefatos e suas atividades, e uma abordagem para a sua implementação. 

Ambos temas são os pilares para o desenvolvimento do trabalho. 

Dada a pergunta de pesquisa, Como empregar o Framework Kanban na definição de processo de 

gestão de demandas de manutenção de software por terceiros para um órgão do governo público federal 

brasileiro, o objetivo deste trabalho é apoiar a definição de um processo de gestão de demandas de 

manutenção de software por terceiros para um órgão do governo federal brasileiro, utilizando o 

Framework Kanban. 

Nesse cenário, a partir de uma revisão bibliográfica e documental, buscando estabelecer um 

processo Kanban para a gestão de demandas de manutenção de software por terceiros em um órgão 

público, esse trabalho propõe-se a analisar o cenário de implementação das demandas de manutenção e 

adaptar o framework Kanban as necessidades identificadas de um órgão selecionado, aqui denominado 

de Ministério X. 

4.3 METODOLOGIA 

De acordo com Gil (2008), essa pesquisa é definida como uma pesquisa de natureza aplicada e a 

abordagem qualitativa. No intuito de descrever o estudo de elaboração de um Framework Kanban, 

adaptado as necessidades do Ministério X, essa pesquisa é classificada, quanto ao tipo, como descritiva. 

Quanto aos procedimentos, uma vez que se parte da revisão bibliográfica, mas também serão realizados 

estudos do emprego de Kanban por organizações públicas, emprega-se a pesquisa bibliográfica e 

documental. Finalizando, o estudo de definição será para um órgão selecionado, ou seja, emprego da 

técnica de estudo de caso único. 

Segundo a metodologia de André (2005), essa pesquisa pode ser realizada em três etapas distintas, 

descritas a seguir: 
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 Planejamento: nessa etapa, são definidas a questão de pesquisa e os objetivos, seguido da 

metodologia a ser adotada, com a definição dos procedimentos e das técnicas para a coleta de 

dados; 

 Coleta dos Dados: nessa etapa são empregadas as técnicas de coleta de dados que atendam  

aos objetivos especificados.  

As técnicas empregadas são descritas a seguir: 

 Revisão Bibliográfica: pesquisas nos principais bancos de dados científicos, como 

revistas e conferências de engenharia de software, buscando caracterizar a fase de 

manutenção, o Framework Kanban, assim como, caracterizar o cenário de 

contratação de serviços de TI por órgãos públicos federais brasileiros; 

 Análise dos Documental: caracterizar o objeto do estudo de caso selecionado, 

denominado de Ministério X neste trabalho, assim como, identificação e análise do 

emprego Framework Kanban pelas organizações; 

 Visita Técnica: reconhecer e analisar os diferentes empregos do Framework Kanban 

por órgãos públicos; 

 Entrevista semiestruturada: realizar entrevistas aos responsáveis pela implantação 

do framework Kanban nas organizações identificadas para visitação técnica, assim 

como, os envolvidos nesse cenário do Ministério X, objeto de estudo de caso. Nesse 

tipo de entrevista segue um roteiro idealizado previamente, mas permite flexibilidade 

ao entrevistador para realizar alterações de acordo com o andamento da entrevista. 

 Análise dos Dados: Dados os levantamentos realizados, serão analisadas as 

informações obtidas, buscando apoiar a definição de um processo de gestão de 

demandas de manutenção de software por terceiros para um órgão do governo 

federal brasileiro, utilizando o Framework Kanban. 

 

 Na Figura 12 apresenta-se uma proposta da metodologia a ser adotada neste trabalho. 
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Figura 12: Metodologia de Pesquisa 
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4.4 CRONOGRAMA 

Dada a proposta de metodologia, apresenta-se o cronograma para realização das atividades. Foi 

elaborado buscando adequar o tempo ao desenvolvimento das atividades planejadas, Tabela 3. 

Tabela 3: Cronograma de Execução das Atividades.  

Etapas 2º/2014 
Jan 

15 

Fev

15 

Mar 

15 

Abr 

15 

Mai 

15 

Jun 

15 

Definir Trabalho   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Realizar pesquisa bibliográfica sobre 

Manutenção 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Realizar pesquisa bibliográfica e documental 

sobre Kanban 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Defesa de TCC1   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Analisar legislação vigente para contratação 

de serviços de TI por órgãos públicos Federais 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Realizar pesquisa documental sobre o 

emprego do Framework Kanban por 

organizações  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Caracterizar o órgão do governo federal 

brasileiro definido como objeto de estudo de 

caso (Ministério X) 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Identificar e analisar as práticas de 

manutenção de software do Ministério X, 

seguido das demandas de um novo processo 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Apoiar a definição de um processo Kanban de 

gestão de manutenção de demandas de 

software por terceiro para o Ministério X 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Apresentar o Processo definido ao Ministério 

X, buscando refinar a proposta 
       

Escrever e submeter artigos deste trabalho a 

conferências e revistas da área. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Defesa de TCC2   
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4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RESULTADOS ESPERADOS 

Este trabalho apresentou uma visão geral do ciclo de vida de um software, detalhando alguns 

aspectos da fase de manutenção e os desafios em realiza-la. Também abordou o framework Kanban e 

os benefícios agregados a sua implementação para a gestão de demandas de manutenção. 

A fase de manutenção é a fase responsável pelo maior gasto de recursos destinado a um projeto. 

Isso deve-se ao fato das dificuldades enfrentadas durante a atividade de manutenção e também devido a 

sua duração, podendo se prolongar por anos. No intuito de solucionar parte dos problemas identificados, 

foram desenvolvidos processos específicos para essa fase, entre eles pode-se citar a ISO/IEC 14764, o 

MANTEMA e o modelo de TAUTE. 

O principal desafio em relação ao processo de manutenção é o fato das requisições de mudanças 

serem requisições diretas dos usuários do sistema, diferentemente do processo de desenvolvimento, 

onde o desenvolvedor deve implementar um conjunto de requisitos já especificados. Isso pode acarretar 

mudanças frequentes, tanto no escopo da demanda de manutenção, quanto na sequência de 

implementação. Com isso, observa-se a necessidade de um processo de gestão de demandas de 

manutenção que permita viabilizar a constante mudança. 

O framework Kanban vem sendo empregado para auxiliar o processo de gestão, possibilitando 

otimizar o fluxo de trabalho e permitindo determinar iterações, sem o limite de tempo, o que possibilita 

alterações nas demandas de acordo com a aceitação da instituição. 

Dados os prévios estudos e com a realização da segunda parte deste trabalho (TCC2), espera-se 

responder a pergunta desta pesquisa, isto é, como empregar o Framework Kanban na definição de 

processo de gestão de demandas de manutenção de software por terceiros para um órgão do governo 

público federal brasileiro? 

Entende-se, que este trabalho faz parte de um trabalho maior, no qual encontra-se uma equipe de 

professores e estudantes da Frente de Melhoria de Processos de Software (Framework de Soluções de 

TI, oriundo de um Termo de Cooperação entre a Universidade de Brasília (UnB) e um Ministério do 

Governo Federal, denominado Ministério X). Nesta Frente já foi definido, para o Ministério X, um 

processo de Gestão de Demandas de Desenvolvimento Ágil de Software (GeDDAS), baseado em 

princípios ágeis, empregando o framework Scrum. Atualmente, o projeto de Melhoria de Processos de 

Software está no segundo ano de execução, realizando uma pesquisa explicativa, em que estão em 

execução 02 projetos piloto empregando o GeDDAS.  

Neste trabalho, o escopo se limita a apoiar a definição de um processo de gestão de demandas de 

manutenção de software por terceiros para um órgão do governo federal brasileiro, utilizando o 

Framework Kanban. Contudo, espera-se que com o êxito deste projeto, um próximo trabalho seja a 
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pesquisa explicativa, com a execução de projetos piloto para avaliação e refinamento do processo 

definido junto ao Ministério X. 
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