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RESUMO 

 

Manter um nível apropriado de conhecimento não é uma tarefa fácil para a maioria 
das organizações e é particularmente problemático para as organizações de 
software. O LFS, assim como muitas organizações de software, não possui um 
processo de gestão do conhecimento definido. A Fábrica de Experiências pode ser 
considerada para representar a iniciativa de gestão do conhecimento em uma 
organização de software. Um dos elementos da Fábrica de Experiências é a base de 
experiências, um repositório de reutilização abrangente que, sob demanda, oferece 
a experiência existente para novos projetos que estão sendo planejados ou 
executados em uma organização. Este trabalho tem como objetivo a proposição de 
uma base de experiências para o LFS. Para que esta proposta possa ser 
desenvolvida, é necessária a utilização de um conceito de Fábrica de Experiências 
adequado ao laboratório. A metodologia escolhida para desenvolvimento desta 
proposta foi a metodologia ágil Scrum. Este trabalho apresenta um modelo adaptado 
de Fábrica de Experiências adequado ao contexto do LFS e a proposição de uma 
base de experiências estruturada através de categorias visíveis para 
armazenamento de conhecimentos e experiências do LFS. Como parte desta 
estrutura, é apresentada uma árvore de categorias para a base de experiências. 
Espera-se que as atividades propostas para realização do trabalho sejam 
executadas conforme o planejamento realizado. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Base de Experiências, Fábrica de Experiências, Gestão do 

Conhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

ABSTRACT 

 

Maintain an appropriate level of knowledge it is not an easy task for most 
organizations and is particularly problematic for software organizations. The LFS, like 
many software organizations, does not have a knowledge management process 
defined. The experience factory can be regarded to represent the knowledge 
management initiative in a software organization. One of the experience factory 
elements is the experience base, a comprehensive reuse repository that, on demand, 
offers the existing experience to new projects that are being planned or executed. 
This paper proposes an experience base for the LFS.  For this proposal can be 
developed is required using a concept of Experience Factory suitable for the 
laboratory. The methodology chosen for the development of this proposal was the 
Scrum agile methodology. This paper presents an adapted Experience Factory 
model suited to the LFS context and the proposition of an experience base structured 
through visible categories for storing LFS’s knowledge and experiences. As part of 
this structure, a tree of categories for the experience base is presented. It is expected 
that the proposed activities for completion of the work being executed according to 
the planning performed. 
 
 
 
 
Keywords: Experience Base, Experience Factory, Knowledge Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

A maioria das empresas contam com o fato de que seus funcionários 

possuem conhecimentos relevantes e que eles podem aplicá-los para resolver as 

tarefas que têm em mãos. O problema é que esse conhecimento não é propriedade 

da organização. Ele pertence e é controlado por seus funcionários (BASILI et al., 

2001). 

A manutenção de um nível adequado de conhecimento na organização é uma 

questão importante. Esta manutenção de conhecimento pode ser entendida como 

gestão do conhecimento (BASILI et al., 2001). No entanto, manter um nível 

apropriado de conhecimento, não é uma tarefa fácil para a maioria das organizações 

e é particularmente problemático para as organizações de software (BASILI et al., 

2001).  

A Fábrica de Experiências pode ser considerada para representar a iniciativa 

de gestão do conhecimento, que possui o objetivo de facilitar a transferência de 

conhecimento e experiências através dos projetos e times de desenvolvimento de 

software (STROHMAIER et al., 2007). Um passo básico dentro de uma Fábrica de 

Experiências é o acúmulo contínuo de todos os tipos de experiências e o 

armazenamento sistemático destas experiências em um repositório, a base de 

experiências (HOUDEK; KEMPTER, 1997). 

A Fábrica de Experiências é apresentada por Strohmaier et al. (2007) como 

mediadora e facilitadora da transferência de conhecimentos entre os 

desenvolvedores de software. A Fábrica de Experiências reconhece que as 

organizações precisam aprender com suas experiências passadas, a fim de oferecer 

produtos de forma mais rápida, mais baratos e com maior qualidade do que antes 

(BASILI et al., 2001). A Fábrica de Experiências analisa e sintetiza todos os tipos de 

experiências, incluindo as lições aprendidas, dados do projeto e relatórios de 

tecnologia e fornece serviços de repositório para estas experiências (BASILI;  

SEAMAN, 2002). 

Um modelo de processo orientado à reutilização, como a Fábrica de 

Experiências, deve considerar reutilização, aprendizagem e feedback como 

componentes integrais e colocar toda a experiência sobre o controle de uma base de 

experiências (BASILI, 1989). Basili et al. (2001) definem que, fisicamente, a base de 

experiências é uma base de dados que armazena pacotes de experiências. Houdek 

e Kempter (1997) afirmam que existe uma necessidade de técnicas para estruturar e 
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integrar modelos de experiências, bem como para manipular pacotes de 

experiências dentro de um repositório.  

Assim como em diversas organizações de software, o Laboratório Fábrica de 

Software não possui nenhum processo de gestão do conhecimento definido. A partir 

disso, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma base de experiências para o 

Laboratório Fábrica de Software. Para que esta proposta possa ser desenvolvida, é 

necessária a utilização de um conceito de Fábrica de Experiências adequado ao 

laboratório. Ou seja, somente a partir do contexto da Fábrica de Experiências é 

possível o desenvolvimento de uma base de experiências. Portanto, a proposta 

deste trabalho centra-se, mas não exclusivamente, na base de experiências.    

Como todo projeto de Engenharia de Software, esta proposta precisa de uma 

metodologia de desenvolvimento advinda desta área de conhecimento. Entre as 

metodologias de desenvolvimento de software existentes, foi escolhida a 

metodologia ágil Scrum.  

Este trabalho apresenta uma adaptação do modelo de Fábrica de 

Experiências de Basili et al. (2001) adequado ao contexto do LFS. Também é 

apresentada a proposição de uma base de experiências estruturada através de 

categorias visíveis para armazenamento de conhecimentos e experiências. Como 

parte desta estrutura, é apresentada neste trabalho uma árvore de categorias para a 

base de experiências. 

Este trabalho está dividido em capítulos: no Capítulo 2 apresenta-se o 

Referencial Teórico, o Capítulo 3 é a Proposta do Trabalho, o Capítulo 4 aborda o 

Desenvolvimento da Proposta e, por fim, o Capítulo 5 contém a Conclusão do 

trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

Neste capítulo são apresentados os termos e conceitos necessários para 

completo entendimento da proposta deste trabalho de conclusão de curso. Este 

capítulo é subdividido em quatro subseções. A subseção 2.1 define os conceitos de 

Dado, Informação, Conhecimento e Experiência. A subseção 2.2 apresenta o 

conceito de Fábrica de Experiências e a subseção 2.3 de Base de Experiências. Por 

fim, a subseção 2.4 explica o contexto do Laboratório Fábrica de Software. 

2.1 DADO, INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA 

Para apresentação dos conceitos de Fábrica de Experiências e Base de 

Experiências é importante a definição dos seguintes termos: dado, informação, 

conhecimento e experiência. 

Davenport e Prusak (1998) afirmam que dado, informação e conhecimento 

não são conceitos substituíveis. Entender o que são essas três coisas e como ir de 

uma para outra é essencial para um trabalho de gestão do conhecimento de 

sucesso. Nas subseções seguintes serão apresentadas as definições dadas por 

esses autores para cada um desses termos. 

2.1.1 Dado 

Segundo Davenport e Prusak (1998), dado é um conjunto de fatos distintos e 

objetivos, sobre os eventos. Em um contexto organizacional, os dados são mais 

úteis descritos como registros estruturados de transações.  Davenport e Prusak 

(1998) apresentam a explicação de Peter Drucker para diferenciar dado e 

informação: a informação são "dados dotados de relevância e propósito", o que, 

naturalmente, sugere que os dados têm por si só pouca relevância ou propósito. 

Todas as organizações precisam de dados e algumas indústrias como 

bancos, por exemplo, são fortemente dependentes de dados. Porém, é preciso 

salientar que dados não preveem qualquer julgamento ou interpretação e nenhuma 

base sustentável de ação. É uma matéria-prima para tomadas de decisões 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Dados não dizem nada sobre a sua própria importância ou irrelevância. Mas 

os dados são importantes para as organizações uma vez que se tornam uma 
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matéria-prima essencial para a criação de informação (DAVENPORT; PRUSAK, 

1998). 

2.1.2 Informação 

Informações são dados que fazem a diferença. A palavra "informar" 

originalmente significava "para dar forma à" e a informação se destina a moldar a 

pessoa que a recebe, para fazer alguma diferença em sua perspectiva 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

O receptor, não o remetente, decide se a mensagem que ele recebe é 

realmente informação, isto é, se ela realmente o informa. Um memorando cheio de 

divagações desconexas pode ser considerado "informação" pelo escritor, mas 

considerado ruído pelo destinatário (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Ao contrário dos dados, a informação tem significado relevância e propósito. 

Não só moldam o receptor. A informação tem uma forma, é organizada com algum 

propósito. Dados tornam-se informações quando seu criador acrescenta significado 

e eles. Transformamos dados em informações agregando valor de várias maneiras 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998): 

 Contextualizados: sabemos para qual finalidade os dados foram 

recolhidos; 

 Categorizados: sabemos as unidades de análise ou componentes 

principais dos dados; 

 Calculados: os dados podem ter sido analisados matematicamente ou 

estatisticamente; 

 Corrigidos: erros foram removidos a partir dos dados; 

 Condensados: os dados podem ter sido resumidos em uma forma mais 

concisa. 

Os computadores podem ajudar a adicionar esses valores e transformar 

dados em informações, mas raramente pode ajudar com o contexto, e os seres 

humanos em geral devem categorizar, calcular e condensar os dados 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 
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2.1.3 Conhecimento  

Segundo Davenport e Prusak (1998) existe um senso intuitivo de que o 

conhecimento é mais amplo, mais profundo e mais rico do que os dados ou 

informações. Davenport e Prusak (1998) apresentam a definição de conhecimento 

em um ambiente de trabalho. Uma descrição pragmática que ajuda na comunicação 

quando se fala a respeito de conhecimento nas organizações. Esta definição 

expressa as características que tornam o conhecimento valioso e as características 

que o tornam difícil de gerenciar: 

O conhecimento é uma mistura fluida de experiências estruturadas, valores, 
informação contextual e uma visão especializada que fornece uma estrutura 
para avaliar e incorporar novas experiências e informações. Origina-se e é 
aplicado nas mentes dos conhecedores. Nas organizações, frequentemente 
manifesta-se não só em documentos ou repositórios, mas também na 
organização de rotinas, processos, práticas e normas (DAVENPORT; 
PRUSAK, 1998, p. 4). 

 

Os autores dizem ainda que o conhecimento não é puro ou simples. É uma 

mistura de diversos elementos. É intuitivo e, portanto, difícil de capturar em palavras 

ou entender completamente em termos lógicos. O conhecimento existe dentro das 

pessoas, ele é parte integrante da complexidade e imprevisibilidade humana 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

O conhecimento deriva da informação, assim como a informação deriva de 

dados. Para a informação tornar-se conhecimento, os seres humanos devem fazer 

praticamente todo o trabalho (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Esta transformação 

acontece através de: 

 Comparações; 

 Consequências; 

 Conexões; 

 Conversas. 

Estas atividades criadoras de conhecimento têm lugar dentro e entre os seres 

humanos. O conhecimento é entregue através de meios estruturados, tais como 

livros, documentos, e contatos pessoa-a-pessoa que variam de conversas a 

aprendizagem (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

O conhecimento pode e deve ser avaliado pelas decisões ou ações a que 

conduz. Podemos usá-lo para tomar decisões mais sábias. Conhecimentos e 
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decisões geralmente residem na cabeça das pessoas, pode ser difícil para rastrear o 

caminho entre conhecimento e ação (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Davenport e Prusak (1998) consideram a experiência como um componente 

do conhecimento. 

 

2.1.4 Experiência 

O conhecimento se desenvolve ao longo do tempo através da experiência, 

que inclui o que absorvemos de cursos, livros e mentores, bem como da 

aprendizagem informal. Experiência se refere ao que temos feito e o que nos 

aconteceu no passado. Experiência e expert são palavras relacionadas. 

Especialistas são pessoas com um conhecimento profundo de um assunto, foram 

testados e treinados pela experiência (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Uma das principais vantagens da experiência é que ela fornece uma 

perspectiva histórica para ver e entender novas situações e eventos. O 

conhecimento nascido da experiência pode fazer conexões entre o que está 

acontecendo agora e o que aconteceu. A aplicação da experiência nos negócios 

pode identificar fenômenos, evitar problemas ocorridos no passado ou contribuir com 

o senso de que um determinado caminho vai levar a resultados úteis (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998). 

Queiroz (2001) afirma que o aproveitamento das experiências dos membros 

da organização (metodologias, erros, estratégias, características de projetos, 

métricas, estimativas, etc.) é um grande incentivador, motivador, causador, agente, 

gerador, causador, alavancador de produtividade. 

 

Para execução deste trabalho de estruturação de uma base de experiências é 

necessário definir o que constitui uma base de experiências. A partir dos conceitos 

apresentados de dado, informação, conhecimento e experiência, a base de 

experiências deste trabalho deve ser entendida como um repositório de 

conhecimentos e experiências.  

Para completo entendimento do conceito de base de experiências é 

necessária a apresentação do conceito de Fábrica de Experiências. 
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2.2 FÁBRICA DE EXPERIÊNCIAS 

Uma Fábrica de Experiências representa uma iniciativa de gestão de 

conhecimento em busca de facilitar a transferência de conhecimentos e experiências 

entre as equipes de desenvolvimento de software e projetos. É apresentada como 

mediadora e facilitadora da transferência de conhecimentos entre os 

desenvolvedores de software (STROHMAIER et al., 2007).  

O Paradigma de Melhoria da Fábrica de Experiências foi proposto 

inicialmente por Basili (1989). Este paradigma consiste na ideia de que a melhoria de 

processos pode ser alcançada através de planejamento iterativo, execução de 

planos e reutilização de experiências entre projetos de desenvolvimento de software, 

em curso ou anteriores, dentro de uma organização. O paradigma evidencia a 

necessidade de capturar e reutilizar conhecimentos, produtos e processos de 

projetos anteriores. 

A implementação do Paradigma de Melhoria considera duas estruturas 

organizacionais distintas e separadas: a Organização do Projeto, cujo objetivo é 

entregar os sistemas requeridos pelos clientes e, a Fábrica de Experiências, que tem 

o papel de analisar e monitorar o desenvolvimento dos projetos, empacotando 

experiências para reutilização e fornecendo-as para a organização do projeto 

(BASILI, 1989). 

Para Basili (1989), este paradigma de Fábrica de Experiências possui quatro 

aspectos essenciais: 

a) Caracterização do ambiente: identificação do uso de recursos, 

mudanças, defeitos, histórias, dimensões do produto, aspectos 

ambientais de projetos anteriores e previsões para o projeto atual. 

Trata-se de informações sobre quais processos, métodos e técnicas 

foram bem sucedidos no passado em projetos com estas mesmas 

características, fornecendo uma análise quantitativa do ambiente e um 

modelo do projeto no contexto desse ambiente; 

b) Planejamento: fase responsável por definir objetivos, escolher e 

adaptar os processos, métodos e ferramentas ao modelo de forma a 

satisfazer as metas do projeto; 

c) Análise: realização da análise de dados durante e depois do projeto. As 

definições operacionais de processo e objetivos do produto devem 
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fornecer métricas rastreáveis. Durante o desenvolvimento do projeto, a 

análise pode fornecer feedback para o projeto atual possibilitando uma 

ação corretiva; 

d) Aprendizado e Feedback: os resultados da fase de análise podem ser 

enviados novamente para a organização para que esta possa mudar a 

sua forma de fazer negócios com base em sucessos e fracassos 

explicitamente determinados. Por exemplo, a compreensão de que 

estamos permitindo que falhas do processo de inspeção sejam 

omitidas no teste do sistema fornece informações explícitas sobre 

como devemos modificar o processo de inspeção. 

A Fábrica de Experiências reconhece que as organizações precisam aprender 

com suas experiências passadas, a fim de oferecer produtos de forma mais rápida, 

mais baratos e com maior qualidade do que antes (BASILI et al., 2001). 

Uma Fábrica de Experiências não é apenas a informação “bruta” reportada 

diretamente a partir dos projetos. Ela também inclui os resultados valiosos da análise 

e síntese de experiências locais, como o conhecimento "novo" gerado a partir da 

experiência. Mas o novo conhecimento é baseado na aplicação de experiências 

anteriores em projetos reais, e não em análise no vácuo. Assim, uma Fábrica de 

Experiências deve empacotar a experiência por meio de análise, síntese e avaliação 

da experiência “crua” e construir modelos que representam abstrações desta 

experiência (BASILI; SEAMAN, 2002). 

A Fábrica de Experiências analisa e sintetiza todos os tipos de experiências, 

incluindo as lições aprendidas, dados do projeto e relatórios de tecnologia e fornece 

serviços de repositório para estas experiências (BASILI; SEAMAN, 2002). 

A base para o conceito Organização Fábrica de Experiências (OFE) proposto 

por Basili e Seaman (2002) é que os projetos de desenvolvimento de software 

podem melhorar o seu desempenho (em termos de custo, qualidade e prazo), 

aproveitando a experiência de projetos anteriores. O conceito também leva em conta 

a realidade de que a gestão desta experiência não é trivial e não pode ser deixada 

para projetos individuais. Com prazos, as altas expectativas de qualidade e 

produtividade, e questões técnicas difíceis, a maioria dos projetos de 

desenvolvimento não pode dedicar os recursos necessários para tornar a sua 

experiência disponível para reutilização.  
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A OFE foi proposta para resolver este problema, separando essas 

responsabilidades em duas organizações distintas: Organização do Projeto, 

utilizando o pacote de experiências para entregar produtos de software, e a Fábrica 

de Experiências, apoiando o desenvolvimento de software, fornecendo uma 

experiência personalizada. A Figura 1 ilustra o fluxo de informações neste modelo, 

assumindo as duas organizações lógicas e/ou físicas com diferentes prioridades, 

processos de trabalho e requisitos. 

 
Figura 1. Fluxo de informações através da Organização Fábrica de Experiências 

(fonte: Basili; Seaman, 2002) 
 

Hanafiah et al. (2015) apresenta um modelo de Fábrica de Experiências 

apoiado por uma interface que fornece a facilidade de criação de conhecimento, 

pesquisa e recuperação. Este modelo traz ferramentas de apoio adequadas para 

incentivar o aprendizado colaborativo, tais como e-mail, bate-papo, fóruns e fórum 

de discussão. O modelo pode ser visto na Figura 2:  
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Figura 2. Modelo de Fábrica de Experiências (fonte: Hanafiah et al., 2015) 

 
Na Figura 2 é possível observar que as organizações são definidas com base 

na abordagem de Fábrica de Experiências: Organização do projeto e Fábrica de 

Experiências. Hanafiah et al. (2015) exemplifica a dinâmica apresentada na Figura 2: 

 A organização do projeto: 

o Define o conhecimento que será arquivado na Fábrica de 

Experiências, metas que pretende alcançar e expectativas em 

relação à Fábrica de Experiências; 

o Seleciona projetos existentes e determina as fases do 

desenvolvimento de software que deseja incluir na base de 

conhecimento (caracterização); 

o Define objetivos para fazer uso de lições aprendidas como 

aprendizagem organizacional (metas); 

o Ferramentas e solução para atingir a meta (escolha do modelo) 

adequados; 

o Implementa o modelo com base nos elementos identificados nas 

lições aprendidas e definidos em cada fase do desenvolvimento 

de Software (executar). 

 A Fábrica de Experiências: 

o Analisa e sintetiza todos os tipos de experiência definidos pela 

Organização do Projeto (análise); 

o Organiza e estrutura as experiências e armazenam em um 

repositório de base de experiências (pacote). 
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A Fábrica de Experiências permite a aprendizagem organizacional 

evidenciando a necessidade da existência de uma organização de apoio separada. 

O papel da organização de apoio é apoiar a organização do projeto, a fim de 

gerenciar e aprender com sua própria experiência. Este objetivo é alcançado através 

do apoio à organização do projeto em observação e coleta de dados sobre si 

mesmo, na construção de modelos e conclusões baseadas nesses dados. A 

experiência recolhida é posteriormente armazenada em pacotes para posterior 

reutilização. Estas experiências armazenadas são enviadas de volta para a 

organização do projeto (NTIOUDIS et al., 2006). 

 
Figura 3. Modelo de Fábrica de Experiências (fonte: Ntioudis et al., 2006) 

 

Basili et al. (2001) apresentam uma abordagem de transformação de 

“conhecimento poeira para pérolas de conhecimento”, onde, influenciado pelos 

paradigmas do Quality Improvemet Paradigm (QIP) traz as noções de melhoria 

contínua e iterações como o veículo principal para o planejamento, execução, 

avaliação e melhoria de processos. Esta abordagem leva a organização à gestão do 

conhecimento e melhoria gradual. Ela permite que a organização invista menos no 

momento atual e possa ter retornos mais rápidos. A organização pode avaliar a 

abordagem, melhorando com base nos resultados. Quando a organização está 

pronta para avançar, pode investir mais para obter mais resultados. Isto leva a uma 

situação em que os trabalhadores individuais identificam os benefícios mais cedo, 
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permitindo que a iniciativa possa ser ajustada mais rapidamente. Esta nova 

abordagem adiciona um circuito novo e curto de feedback para a Organização do 

Projeto. 

Para melhor entender esta abordagem proposta por Basili et al. (2001), os 

seus conceitos chaves são descritos a seguir: 

 Conhecimento poeira: o conhecimento poeira é produzido pelos 

indivíduos durante suas atividades principais. Assim o conhecimento 

poeira é um bom efeito colateral produzido durante a execução das 

atividades obrigatórias. Recolhendo esta informação que já é produzida 

e aplicando-a em um contexto mais amplo, estende-se a sua utilização. 

Para agrupar a poeira em uma organização, esta deve solicitar aos 

seus funcionários uma pequena alteração no comportamento. Um 

exemplo desta mudança é capturar o conhecimento tácito, enquanto 

eles estão sendo trocados entre dois funcionários, ou fazendo 

conhecimento explícito, mas privado, disponível a um grupo maior de 

empregados. Em outras ocasiões, a organização deve solicitar aos 

funcionários mais informações. Um exemplo são informações a serem 

adicionadas aos relatórios de bugs, para que possam ser mais 

facilmente analisadas mais tarde. O conhecimento poeira é muito 

menor e mais granular a partir de uma perspectiva de gestão de 

conhecimento. Cada partícula de poeira não pode transmitir uma 

grande quantidade de informações, mas torna-se útil quando se tornam 

recolhidos, publicados e pesquisáveis (BASILI et al., 2001). 

 Pérolas de conhecimento: as pérolas de conhecimento são conjuntos 

maiores de poeira que são analisados, evoluindo para níveis mais 

elevados de conhecimento. Estas pérolas muitas vezes começam 

como pérolas menores, mini-pérolas, que crescem gradativamente ao 

longo do tempo. Cultivando o conhecimento poeira, para obter o 

conhecimento em pérolas, assim têm-se um processo de melhoria 

contínua. À medida que mais poeira é recolhida, uma análise mais 

extensa pode ser realizada, o que resulta em pérolas mais completas e 

mais organizadas. O cultivo de pérolas de conhecimento pode ser uma 

atividade relativamente sofisticada que pode levar tempo. Portanto, 

deve ser conduzido pelo grupo Fábrica de Experiências, especializada 
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em técnicas de análise e de síntese, tais como a análise qualitativa e 

quantitativa, métodos estatísticos e modelos baseados em dados 

empíricos. As pérolas são enviadas de volta para a base de 

experiências para uso futuro, tanto pela organização do projeto e o 

grupo Fábrica de Experiências. Como as pérolas são utilizados pela 

organização, o feedback sobre o uso é coletado e analisado. As 

pérolas são melhoradas com base nesse feedback (BASILI et al., 

2001). 

A Figura 4 ilustra a proposta de Basili et al. (2001): 

 
Figura 4. Modelo de Fábrica de Experiências (fonte: Basili et al., 2001) 

 

A Figura 4 mostra o modelo de Fábrica de Experiências proposto por Basili et 

al. (2001). A organização Fábrica de Experiências recolhe dados produzidos pela 

organização do projeto. Os dados passam através de uma extensa fase de análise e 

é sintetizado em níveis mais elevados de conhecimento e são empacotados sob a 

forma de pacotes de experiência. Os pacotes de experiência são armazenados na 

base de experiências e são colocados à disposição da organização do projeto, 

principalmente sob a forma de apoio empresarial fornecida pelo grupo (BASILI et al., 

2001). 

Nesta abordagem de captura do conhecimento poeira, os funcionários se 

relacionam em uma base diária e com modificações mínimas, disponível em toda a 

organização. Este processo é realizado através da criação de um sistema que 

suporta atividades peer-to-peer; ou seja, os funcionários da organização ajudam uns 

aos outros a cumprir metas de curto prazo de retorno, capturando o conhecimento e 
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compartilhando. Em paralelo, o conhecimento poeira é analisado, sintetizado e 

transformado em pérolas de conhecimento, que representam itens sofisticados, 

refinados e valiosos de conhecimentos que demoram mais tempo para produzir. 

Este trabalho é muitas vezes complexo por isso é realizado pelo grupo Fábrica de 

Experiências (BASILI et al., 2001). 

Um modelo de processo orientado à reutilização, como a Fábrica de 

Experiências, deve considerar reutilização, aprendizagem e feedback como 

componentes integrais e colocar toda a experiência sobre o controle de uma base de 

experiências (BASILI, 1989). 

2.3 BASE DE EXPERIÊNCIAS 

Um passo básico dentro de uma Fábrica de Experiências é o acúmulo 

contínuo de todos os tipos de experiências e o armazenamento sistemático destas 

experiências em um repositório, a base de experiências (HOUDEK; KEMPTER, 

1997). 

Basili et al. (2001) definem que, fisicamente, a base de experiências é uma 

base de dados que armazena pacotes de experiências. Segundo Basili et al. (2001) 

a base de experiências armazena artefatos para reutilização e inter-relaciona eles 

com outros elementos de experiência que são essenciais para o ciclo de melhoria. 

Feldmann, Geppert e Rossler (1999) abordam o conceito de Basili et al. 

(1994), onde a base de experiências é um repositório de reutilização abrangente 

que, sob demanda, oferece a experiência existente para novos projetos que estão 

sendo planejados ou executados.  

Koennecker, Jeffery e Low (2000) afirmam que a tarefa da Organização 

Fábrica de Experiências, além do apoio durante o ciclo de vida do software, é 

empacotar experiência adquirida durante projetos de uma forma reutilizável e 

armazená-los em uma base de experiências.  

Em ESPRIT PROJECT (1997), a base de experiências é o repositório para 

armazenagem de pacotes de experiência. A base de experiências pode ter 

diferentes formatos e prover diferentes níveis de automação e serviços. Pode ser um 

repositório centralizado ou mantido por cada projeto.  
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Houdek e Kempter (1997) afirmam que existe uma necessidade de técnicas 

para estruturar e integrar modelos de experiência, bem como para manipular 

pacotes de experiência dentro de um repositório. 

Wohlin (1997) disserta em seu trabalho sobre como os dados de um curso de 

mestrado em desenvolvimento de software em grande escala podem ser usados 

para criar uma base de experiências. O objetivo para o próximo curso é deixar os 

alunos planejarem os projetos com base nas experiências disponíveis na base de 

experiências. 

Basili (1989) descreve uma base de experiências corporativa, que incorpora 

informações históricas de todos os projetos em relação aos dados, produtos e 

processos do projeto empacotados de um modo que possam ser utilizados em 

projetos futuros. Essa base de experiências deve conter no mínimo a base de dados 

histórica de dados coletados e resultados interpretados, a coleção de objetos 

medidos, como documentos de projeto e coleta de planos de medição para vários 

projetos. A base de experiências corporativa também deve conter combinações e 

sínteses dessas informações para apoiar o desenvolvimento de software futuro e 

manutenções. 

A base de experiências é um componente chave da reutilização e do 

paradigma de melhoria. Um projeto precisa de ajuda para acessar a experiência 

reutilizável. Se a experiência está disponível (gravada), adequada (adaptada ou 

generalizada), e bem empacotada (formalizada), ela pode ser usada por um projeto. 

Mas uma base de experiências é mais do que uma entidade física. É uma 

organização que tem de apoiar todas as atividades que oferecem apoio a sua 

criação e utilização (BASILI, 1989). 

Cada projeto em uma organização do projeto pode escolher seu modelo de 

processo com base nas características do projeto, tomando proveito da experiência 

anterior com os vários modelos de processos, a partir da base de experiências na 

Fábrica de Experiência (BASILI, 1989). 

Um projeto pode acessar informações sobre os requisitos prévios de sistemas 

e soluções, métodos eficazes, ferramentas e componentes do sistema ainda 

disponíveis. Com base no acesso a esta experiência prévia, o projeto pode escolher 

e adaptar os melhores processos, métodos e ferramentas possíveis. É possível 

reutilizar produtos anteriores adaptados às suas necessidades. O projeto pode 
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armazenar informações de suas próprias características na base de experiências 

para análise (BASILI, 1989). 

Dingsøyr (1999) utiliza o termo “banco de dados de experiências” para 

descrever o sistema que dá apoio a reutilização de experiências anteriores. Uma 

base de dados de experiências tem de ser desenvolvida e introduzida em uma 

organização, antes de ser realmente utilizada. A base de dados de experiências 

também tem de ser mantida pela organização. Para exemplificar isso o autor 

apresenta uma figura semelhante à Figura 5: 

 
Figura 5. Ciclo de vida de uma Base de Experiências (fonte: autor) 

 

 Desenvolvimento: antes do desenvolvimento efetivo, é importante saber a 

utilização pretendida para a base de dados de experiência. Para isto é 

importante identificar quem vai utilizá-la e com que propósito (DINGSØYR, 

1999); 

 Introdução: funcionários das companhias ficam muitas vezes 

entusiasmados quando uma base de dados de experiências é introduzida 

no ambiente, mas experiências do projeto desenvolvido por Dingsøyr 

(1999) mostraram que a base de dados de experiências muitas vezes não 

é utilizada como esperado. Para garantir a utilização da base de dados de 

experiências, o autor sugere alguns incentivos: 

o Demonstrar a utilização da ferramenta: mostrar para os usuários 

como eles podem economizar tempo durante o desenvolvimento e 

como isso pode dar a eles uma visão melhor do meio em que estão 

inseridos; 

o Tornar o sistema dinâmico: indicar que existem novas informações 

para serem investigadas; 
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o Dar feedback aos usuários e promover a base de dados de 

experiências frequentemente. 

 Utilização: Dyngsoir (1999) criou uma tabela contendo os possíveis 

usuários de uma organização de desenvolvimento de software e a 

utilização que eles poderiam fazer da base de dados de experiências; 

 Manutenção: podem ser estabelecidas dois tipos de manutenção para a 

base de dados de experiências: desenvolvimento técnico e manutenção 

da informação que é armazenada Dingsøyr (1999). 

A maneira tradicional de lidar com experiências, é escrever relatos de 

experiências e colocá-los em pastas. Devido a esse fato, o acesso e especialmente 

a recuperação de relatos de experiências é difícil, porque não existe um índice 

destes relatos, ou, se existe algum índice disponível, são limitados a uma ordem 

cronológica ou alfabética (HOUDEK; KEMPTER, 1997). 

Visando o gerenciamento de pacotes de experiência Houdek e Kempter 

(1997) desenvolveram um protótipo de uma base de experiências. Esse protótipo é 

baseado na tecnologia World Wide Web (WWW). Esta tecnologia foi escolhida por 

esses autores, pois a utilização de navegadores é muito intuitiva. Para usuários da 

base de experiências como desenvolvedores ou gerentes de projeto, por exemplo, a 

utilização da tecnologia web é parte do trabalho diário. 

A fim de apoiar a recuperação eficiente, o protótipo foi implementado com 

recursos de pesquisa. A pesquisa facilita a recuperação de experiências. Uma 

pesquisa textual foi incluída. Ela permite buscar por palavras especiais ou 

fragmentos de textos em todos os pacotes de experiência. Outro recurso de 

pesquisa do protótipo é a pesquisa direta, que permite buscar, de acordo com 

informações administrativas de cada pacote de experiência, como autor e data de 

criação (HOUDEK; KEMPTER, 1997).  

Para Basili, Lindvall e Costa (2001) a base de experiências é uma coisa viva e 

tem de ser tratada como tal. Ela tem que ser alimentada, cuidada, e permitir 

crescimento e renovação. A base de experiências, portanto, tem que ser mantida 

continuamente. Sem manutenção a base de experiências irá morrer porque os 

usuários não vão mais confiar nela. Os usuários vão abandoná-la quando 

perceberem que lhes proporcionar cada vez menos valor. No entanto, a manutenção 

pura não é suficiente. A fim de manter os seus usuários, a base de experiências 

também deve melhorar com o tempo e continuamente agregar valor. Melhorias da 
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base de experiências são abordadas por duas atividades: gestão estrutural e gestão 

de conteúdo. 

 Gestão estrutural: o administrador da estrutura é responsável pelo 

crescimento da taxonomia da base de experiências de acordo com as 

novas necessidades. Necessidades para estruturas mais prolongadas 

ou novas áreas vêm de solicitações de usuários ou fornecedores ou 

são descobertas com base no feedback indireto dos usuários. 

Necessidades de alterações relacionadas com a estrutura também 

resultam da análise da estrutura e como ela é usada; 

 Gestão de conteúdo: o conteúdo é dividido em áreas de tópicos 

representados por um ou mais tipos de pacotes. Cada área de tópico é 

atribuída a um gestor que gerencia o conteúdo dessa área. O gerente é 

responsável por adicionar e organizar o conteúdo de sua área de 

tópico com a ajuda de especialistas designados. O feedback dos 

usuários sobre o conteúdo de um determinado tema, por exemplo, que 

a experiência está faltando, pode resultar em o gerente solicitar 

pacotes de experiência de especialistas. 

Basili, Lindvall e Costa (2001) descrevem três tipos de análises para a base 

de experiências: análise estrutural, análise de conteúdo e análise de utilização.  

 Análise estrutural: ajuda a compreender a estrutura da base de 

experiências. Ele pode dizer, por exemplo, quais partes da estrutura 

estão crescendo; 

 Análise de conteúdo: ajuda a compreender o conteúdo da base de 

experiências e como ele é distribuído através da estrutura e como e de 

onde o conteúdo tem evoluído ao longo do tempo. Com base na 

análise de conteúdo é possível dizer que áreas temáticas são ricas ou 

pobres em conteúdo, ou quem é o especialista de em uma 

determinada área; 

 Análise de utilização: análise de utilização nos ajuda a entender como 

a base de experiências é usada e pode dizer quais as áreas temáticas 

são as mais / menos frequentemente usados hoje / longo do tempo, 

quais áreas de tópicos tem o maior feedback dos usuários e qual é 
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esse feedback, quais são as características dos usuários comparadas 

com que tópicos da base de experiências eles utilizam. 

 

Este trabalho visa a estruturação de uma base de experiências no Laboratório 

Fábrica de Software da FGA (Faculdade do Gama). Para que isso possa ser 

realizado, é importante conhecer o contexto desta Fábrica de Software. 

2.4 LABORATÓRIO FÁBRICA DE SOFTWARE 

O laboratório Fábrica de Software foi criado em 2013 por professores do 

curso de Engenharia de Software da Faculdade UnB Gama. Fernandes e Teixeira 

(2004) citado por (NOMURA, 2008) conceituam Fábrica de Software como: 

[...] um processo estruturado, controlado e melhorado de forma contínua, 

considerando abordagens de engenharia industrial, orientado para o 
atendimento a múltiplas demandas de natureza e escopo distintas, visando 
à geração de produtos de software, conforme os requerimentos 
documentados dos usuários e/ou clientes, da forma mais produtiva e 
econômica possível.(NOMURA, 2008, p. 14). 

 

 Diferentemente de uma fábrica industrial, onde as máquinas são o elemento 

principal que impulsiona os negócios, em uma fábrica de software o eixo estruturante 

do negócio são as pessoas (BORGES; MACHADO; CARVALHO, 2011). As pessoas 

precisam ser preparadas para atuar de maneira harmônica e integrada (PESSÔA, 

1999). Para Rocha, Oliveira e Vasconcelos (2004), uma fábrica de software requer 

uma organização holística, no qual vários fatores devem ser levados em 

consideração como: gestão de pessoas, gestão empresarial, qualidade de software, 

de processos e de produtos, utilização de ferramentas, etc. 

Para Nomura et al. (2006), uma Fábrica de Software deve apresentar uma 

estrutura organizacional que seja flexível, dinâmica e com atividades segmentadas, 

para que possa atender à múltiplas demandas de natureza e escopos diversos, 

buscando atender as necessidades específicas de cada cliente.  

Neste contexto foi idealizada uma organização que tivesse em seu núcleo os 

conceitos de uma Fábrica de Software, mas agregando outros componentes em seu 

ambiente. Surgiu então o Laboratório Fábrica de Software (LFS) ou Fábrica de 

Ideias que, além do desenvolvimento do produto (software), tipicamente encontrado 

em uma fábrica de Software, tem como objetivo um ambiente que proporcione 
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capacitação e pesquisa, bem como o desenvolvimento de ferramentas e 

metodologias na área de Engenharia de Software, envolvendo alunos e professores 

do curso.  

A seguir temos a descrição das unidades pensadas para o LFS: 

2.4.1 Desenvolvimento 

O Desenvolvimento é uma unidade do LFS, que tem como objetivo principal a 

construção do produto de Software.  

O LFS é adepto do método ágil de desenvolvimento de software Scrum. O 

termo “Metodologias Ágeis” tornou-se popular em 2001, quando a Aliança Ágil e o 

Manifesto Ágil1 foram criados. O Scrum foi inicialmente criado como um framework 

para gerenciamento de projetos na indústria convencional (TAKEUCHI, 1986).  

O método Scrum divide um projeto em pequenas repetições denominadas 

“sprints”. Estas sprints possuem durações de, normalmente, 30 dias. A prioridade do 

Backlog é definida mensalmente em função das demandas e negociações com 

clientes, além da disponibilidade dos recursos (humanos e equipamentos). É 

definido então quais entregas devem ser realizadas durante este período. 

Diariamente são realizadas reuniões com as equipes (normalmente 15 minutos) para 

um acompanhamento das atividades. Essas reuniões são de grande importância 

para estabelecer um canal de comunicação entre os membros da equipe (PESSÔA, 

2009). 

O LFS, em seu processo de desenvolvimento instituiu Sprints com duração de 

03 semanas. Ao final da Sprints é realizada a Retrospectiva, no qual são 

apresentados pela equipe os pontos positivos e negativos que ocorreram durante a 

execução. A cada três Sprints, é reservada uma semana para a integração das 

funcionalidades executadas e ocorre a release do produto.   

Atualmente os alunos desenvolvem projetos utilizando tecnologia C# (web) e 

Android (mobile) para uma instituição privada. 

2.4.2 Capacitação e Treinamento 

A Fábrica de Software busca oferecer aos alunos e professores da área de 

computação um ambiente para experimentação, capacitação e treinamento. Os 

                                                 
1 Manifesto para o desenvolvimento ágil de software. Disponível em:  

<http://manifestoagil.com.br/principios.html>. Acesso em: 15 maio 2016. 
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próprios alunos estão aptos a produzir materiais de treinamento e proferir estes 

treinamentos a outros alunos. Os treinamentos incluem manuais de 

utilização/instalação de ferramentas, relatos sobre um determinado processo ou 

metodologia, etc. que podem ser utilizados para capacitar novos membros da 

Fábrica de Software. 

A maior parte da capacitação, por sua vez é fornecida aos alunos integrantes 

do LFS pelo curso de Engenharia de Software. É fundamental que as pessoas sejam 

adequadamente treinadas, sendo de grande importância a definição de políticas e 

processos que descrevam como estes treinamentos devem acontecer e de que 

forma se dará. Atualmente os treinamentos são realizados de forma informal, sem 

procedimentos ou métodos definidos. 

2.4.3 Pesquisa 

O Laboratório Fábrica de Software une o aprendizado das disciplinas do curso 

de Engenharia de Software e a atuação prática de projetos reais, o que propicia a 

utilização de diversas tecnologias, ferramentas, metodologias, abordagens e/ou 

processos. Este contexto potencializa a pesquisa/publicação científica. 

A área de pesquisa no LFS deve ser bem abrangente, visto que engloba: 

padrões, metodologias, métodos, modelos, processos e ferramentas de apoio. Além 

disso, essa área tem um papel essencial na busca por inovação. Os projetos 

buscam resolver problemas do mundo real, além da pesquisa aplicada à academia. 

2.3.4 Gestão do Conhecimento 

No contexto do LFS, parte do conhecimento formal é oriundo das disciplinas 

já cursadas pelos alunos ao longo da graduação e outro é latente, oculto e provém 

dos esforços de transformação dos conhecimentos pelos alunos em produtos de 

software que irão atender os seus clientes (CRUZ et al., 2013). Realizar a gestão 

deste conhecimento se torna tão importante quanto os processos de 

desenvolvimento que estão sendo executados pelo LFS. Atualmente, não existe 

nenhum processo de gestão do conhecimento definido no LFS. 
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2.3.5 Armazenamento de Arquivos ou Repositório do LFS 

Atualmente o armazenamento dos arquivos (relatórios, documentações, 

materiais de treinamentos, etc.) do LFS é feito em um repositório do OwnCloud2. O 

Owncloud é um servidor para compartilhamento de arquivos, fornecendo acesso aos 

seus dados através de uma interface web ou através do desktop, provendo 

visualização, compartilhamento e sincronização. 

O OwnCloud é gratuito e open source. Ele utiliza um servidor privado, que o 

usuário compra e mantém em um local conhecido por ele. O OwnCloud também 

possui integração com o (AD) Active Directory.  

Além de proteger o acesso à rede por meio de autenticação, o Active 

Directory ajuda a proteger os recursos compartilhados, pois facilita a autorização de 

usuário. Depois que um logon de usuário é autenticado pelo Active Directory, os 

direitos atribuídos ao usuário através de grupos de segurança e das permissões 

concedidas em relação ao recurso compartilhado determinarão se o usuário terá 

autorização de acesso ao recurso. Esse processo de autorização protege os 

recursos compartilhados de acesso não autorizado e permite acesso somente aos 

usuários e grupos autorizados. Desta forma a política de acesso do OwnCloud é 

gerenciada3. 

                                                 
2 https://owncloud.org/ 
3 Informações sobre segurança do Active Directory. Disponível em: <https://technet.microsoft.com/pt-

br/library/cc779033(v=ws.10).aspx>. Acesso em 7 jun. 2016 

https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc779033(v=ws.10).aspx
https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc779033(v=ws.10).aspx
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3 PROPOSTA DO TRABALHO 

Esta proposta visa desenvolver uma base de experiências para o LFS. A 

Figura 6 representa o escopo desta proposta:  

 
Figura 6. Escopo da Proposta (fonte: autor) 

 
Através da Figura 6 é possível visualizar que a base de experiências está 

contida em uma estrutura de Fábrica de Experiências, portanto, somente a partir do 

contexto da Fábrica de Experiências é possível o desenvolvimento de uma base de 

experiências. Desse modo, esta proposta centra-se, mas não exclusivamente, na 

base de experiências. 

Visando o pleno desenvolvimento desta proposta é necessário explorar a 

definição de Fábrica de Experiências, já realizado no Capítulo 2 deste trabalho, e a 

adaptação de um modelo de Fábrica de Experiências específico ao contexto do LFS. 

A proposta de adaptação é o pilar para o desenvolvimento do foco principal da 

proposta, a base de experiências.  

A partir disso, este capítulo foi estruturado da seguinte forma: na Seção 3.1 é 

apresentada a Contextualização da Proposta, na Seção 3.2 é apresenta a Proposta 

de Adaptação de Modelo de Fábrica de Experiências para o LFS e, finalmente, na 

Seção 3.3 é apresentada a Proposta de Base de Experiências para o LFS. 
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3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROPOSTA 

A contextualização para realização deste trabalho se dá através de alguns 

problemas relacionados à manutenção de um nível apropriado de conhecimento em 

uma organização, citados por Basili et al. (2001): 

 Conhecimento concentrado nas pessoas e não na organização. As 

empresas, de forma geral, contam com o fato de que os seus 

funcionários possuem conhecimentos relevantes e que podem aplicá-

los para resolver os problemas e tarefas, porém, esse conhecimento 

não é propriedade da organização. O conhecimento é possuído e 

controlado por seus funcionários; 

 Perda de conhecimento devido à ausência de um membro (temporária 

ou definitiva). É comum as empresas possuírem especialistas em 

determinadas áreas. Se esse especialista se ausenta da empresa, em 

um dia de folga, férias, ou até mesmo em busca de outra oportunidade, 

o conhecimento vai junto com ele e é perdido pela organização; 

 Falta de conhecimentos necessários de novos membros. Quando um 

novo membro é inserido em uma organização, este possui uma série 

de conhecimentos que precisa adquirir rapidamente, porém, pode levar 

bastante tempo para adquiri-los; 

 Falta de tempo para compartilhar conhecimentos, que pode acarretar 

baixa produtividade. Os especialistas precisam compartilhar seus 

conhecimentos como novos membros, mas dificilmente tem tempo 

para fazê-lo apropriadamente devido à sua carga de trabalho. Se eles 

gastam muito tempo no compartilhamento de conhecimentos, se 

tornam menos produtivos; 

 Localização desconhecida do conhecimento, tanto em relação ao 

membro que o possui, quanto ao local que este conhecimento está 

armazenado. É comum se deparar com dificuldades para encontrar um 

conhecimento necessário para resolver um problema particular. O 

conhecimento, provavelmente, já está presente em muitas 

organizações, o problema é identificar onde está ou quem o tem. 

Todos estes problemas apresentados competem à gestão do conhecimento. 

Atualmente o LFS não possui um processo definido de gestão do conhecimento, o 
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que faz com que os problemas citados anteriormente façam parte do dia a dia do 

laboratório, dificultando o andamento de suas atividades.  

Diante disso, este trabalho tem como objetivo, propor a implantação de uma 

Fábrica de Experiências no LFS, visto que a Fábrica de Experiências pode ser 

considerada para representar a iniciativa de gestão do conhecimento, que possui o 

objetivo de facilitar a transferência de conhecimento e experiências através dos 

projetos e times de desenvolvimento de software (STROHMAIER et al., 2007). 

O problema de localização desconhecida do conhecimento, mais 

especificamente a identificação de onde está o conhecimento, é um problema 

encontrado hoje no LFS com a utilização do repositório atual (OwnCloud). A partir 

deste problema o objetivo deste trabalho é a proposição da construção de uma base 

de experiências, dado que, segundo Houdek e Kempter (1997), um passo básico 

dentro de uma Fábrica de Experiências é o acúmulo contínuo de todos os tipos de 

experiências e o armazenamento sistemático destas experiências em um repositório, 

a base de experiências. 

3.2 PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DE MODELO DE FÁBRICA DE 

EXPERIÊNCIAS PARA O LFS 

Conforme a estrutura do LFS, a contextualização do trabalho e o conceito de 

Fábrica de Experiências apresentados, propõe-se a implantação do modelo de 

Fábrica de Experiências de Basili et al. (2001) adaptado ao contexto do LFS. A 

seguir é apresentado este modelo adaptado: 
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Figura 7.  Adaptação do modelo de Fábrica de Experiências proposto por Basili et 
al., 2001 (fonte: autor) 

 

Com a apresentação da Tabela 1 é feita uma comparação entre o modelo de 

Fábrica de Experiências de Basili et al. (2001) e o modelo adaptado representado na 

Figura 1: 

 

Tabela 1. Comparação de Modelos de Fábrica de Experiências (fonte: autor) 

Entidade/Elemento/Atividade Basili et. al. (2001) 
Modelo de Basili et al. 

(2001) adaptado 

Entidade 1 Organização do Projeto Fábrica de Software 

Entidade 2 Fábrica de Experiências Fábrica de Experiências 

Elemento 1 - Produto de Software 

Atividade 1 Planejando Planejar 

Atividade 2 - Pesquisa e Capacitação 

Atividade 3 Executando Executar 

Atividade 4 Análise Análise 



37 

 

Tabela 1. Comparação de Modelos de Fábrica de Experiências (fonte: autor) 

Entidade/Elemento/Atividade Basili et. al. (2001) 
Modelo de Basili et al. 

(2001) adaptado 

Atividade 5 Pérolas Feedback Inicial 

Atividade 6 Síntese Empacotamento 

Atividade 7 Base de Experiências Base de Experiências 

Atividade 8 Apoio ao Negócio - 

Atividade 9 
Experiências Empacotadas 

(Pérolas) 
Feedback 

 

A Tabela 1 mostra as entidades, elementos e atividades que estão presentes 

nos dois modelos de Fábrica de Experiências, do autor Basili et al. (2001) e do 

modelo adaptado para o contexto do LFS. Através da Tabela 1 identifica-se que o 

modelo adaptado possui a adição do elemento Produto de Software e da atividade 

Pesquisa e Capacitação, enquanto a atividade Apoio ao Negócio, do modelo 

original, foi suprimida. As demais atividades e entidades do modelo original possuem 

atividades correspondentes no modelo adaptado. 

É possível visualizar na Figura 7 que o modelo de Fábrica de Experiências 

proposto é composto por duas organizações distintas: a Fábrica de Software e a 

Fábrica de Experiências, com seus respectivos elementos e atividades. As setas 

existentes no modelo mostram a comunicação e relação existentes entre as duas 

organizações. A seguir são listados os elementos e atividades do modelo 

apresentado: 

 Planejamento; 

 Pesquisa e Capacitação; 

 Execução; 

 Produto de Software; 

 Análise; 

 Feedback Inicial; 

 Base de Experiências; 

 Empacotamento; 

 Feedback. 
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Apesar da existência de duas organizações no modelo, Fábrica de Software e 

Fábrica de Experiências, as responsabilidades atribuídas a cada uma destas 

organizações são desempenhadas pelo LFS. O detalhamento sobre cada elemento 

e atividade listado acima é apresentado a seguir: 

3.2.1 Planejamento 

A atividade de planejamento engloba o planejamento de um projeto de 

desenvolvimento de software que será executado pelo LFS, bem como o 

planejamento das Sprints existentes neste projeto. Ao iniciar um novo projeto, o LFS 

deve desempenhar as seguintes tarefas: 

 Análise Inicial da Demanda do cliente: analisar a natureza do projeto a 

fim de estimar sua complexidade, duração do projeto, recursos 

necessários, etc., obtendo a aprovação do cliente; 

 Análise de Capacitação Necessária: identificar, a partir da natureza do 

projeto, os conhecimentos que os colaboradores do LFS devem 

possuir para suprir a demanda; 

 Análise de Pesquisas Associadas: identificar, a partir da natureza do 

projeto, que pesquisas precisam ser feitas para realizar o projeto e que 

resultados científicos (publicações) podem ser gerados a partir da 

execução deste projeto. 

Em relação ao planejamento das Sprints, após esta fase de planejamento do 

projeto, deve ser feito o planejamento da primeira Sprint do projeto. 

 

3.2.2 Pesquisa e Capacitação 

A atividade de pesquisa e capacitação tem como objetivo identificar na base 

experiências os conhecimentos armazenados que foram apontados como 

necessários (conhecimentos ou pesquisas) pelas tarefas de Análise de Capacitação 

Necessária e Análise de Pesquisas Associadas (ambas pertencentes a atividade de 

Planejamento da Fábrica de Experiências). Caso estes conhecimentos já existam na 

base de experiências eles devem ser utilizados pelos colaboradores do LFS como 

meio de capacitação para execução do projeto. Se não existirem ainda na base de 

experiências os conhecimentos precisos, deve-se buscar materiais, cursos e afins 

para suprir esta necessidade ou identificar colaboradores do LFS que possuam este 
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conhecimento e promover ações que possam capacitar os demais para a devida 

execução do projeto. Desta forma, pode-se derivar as seguintes tarefas da atividade 

de Pesquisa e Capacitação: 

 Identificação e seleção na base de experiências dos conhecimentos 

necessários armazenados; 

 Pesquisa de materiais, cursos e afins e/ou elaboração de material de 

treinamento; 

 Planejamento da capacitação ao longo do projeto, ou seja, alocação 

destes treinamentos dentro da Sprint; 

 Capacitação de membros a partir dos materiais selecionados e/ou 

treinamento elaborado. 

Esta atividade também busca identificar se existem novos membros na 

equipe, identificando os conhecimentos que ele possui e os que ele deve adquirir. A 

partir disso, deve-se planejar como capacitá-lo da melhor forma e como transferir 

para a equipe do LFS novos conhecimentos que, por ventura, este membro possui. 

 

3.2.3 Execução 

A atividade de Execução engloba todas as atividades inerentes ao 

desenvolvimento de software do LFS para que se obtenha um produto de software 

ao final do projeto. Para isto, a atividade de Execução se repete a cada Sprint do 

projeto, conforme o planejamento estabelecido. Nesta atividade são gerados 

artefatos que constituem o conhecimento do LFS, englobando conhecimentos 

científicos, oriundos de pesquisas e publicações, além da experiência extraída ao 

final do projeto. Estes são denominados de “conhecimento poeira”. Durante a 

atividade de Execução também acontece o treinamento e capacitação dos 

colaboradores do LFS. 

 

3.2.4 Produto de Software  

A atividade de Execução gera o elemento denominado Produto de Software. 

A cada Sprint um incremento de software é obtido, formando ao final do projeto, um 

produto de software. Este produto de software é entregue ao cliente que irá validá-lo. 

Caso existam correções a serem feitas, estas serão planejadas na atividade de 
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Planejamento da Fábrica de Experiências. Assim, ocorrerá uma nova execução e, 

posteriormente, a entrega de um novo produto de software. 

 

3.2.5 Análise  

A atividade de Análise utiliza os conhecimentos e experiências gerados pela 

atividade de execução. Estes conhecimentos mais simples e sem tratamento formam 

o conhecimento chamado de “poeira”. É realizada uma seleção destes 

conhecimentos, conforme a experiência extraída, para que eles sejam armazenados 

na base de experiências. Estes conhecimentos armazenados são denominados 

como mini-pérolas. 

 

3.2.6 Feedback Inicial 

O feedback inicial é passado da organização Fábrica de Experiências para a 

organização Fábrica de Software a cada Sprint a fim de que a atividade de 

Planejamento da próxima Sprint possa ser executada considerando as melhorias 

necessárias identificadas ao final da Sprint. 

 

3.2.7 Base de Experiências 

Repositório de conhecimentos e experiências do LFS onde são armazenadas 

as mini-pérolas e pérolas de conhecimento (que serão descritas em breve). A base 

de experiências é acessada pelas atividades de Pesquisa e Capacitação, Análise e 

Empacotamento da Fábrica de Experiências. 

 

3.2.8 Empacotamento 

Atividade que transforma as mini-pérolas, já armazenadas na base de 

experiências, em pérolas de conhecimento. Esta atividade é realizada ao final do 

projeto. Após o empacotamento estas pérolas serão armazenadas na base de 

experiências e são retornadas para a organização para que possa reutilizada 

através do Feedback. 
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3.2.9 Feedback 

O feedback é passado da organização Fábrica de Experiências para a 

organização Fábrica de Software ao fim de cada projeto. Desta forma, o projeto 

seguinte será planejado considerando as melhorias necessárias identificadas. 

O modelo proposto faz com que a Fábrica de Software obtenha respostas 

rápidas (através da atividade de Feedback Inicial) sobre a execução dos seus 

projetos, o que acarreta em melhorias aplicadas aos projetos o mais cedo possível. 

Ademais, o modelo proposto propicia, além do desenvolvimento e gestão de 

conhecimento, já intrínsecos ao modelo de Fábrica de Experiências, os aspectos de 

capacitação e pesquisa ao ambiente do LFS. 

3.3 PROPOSIÇÃO DE UMA BASE DE EXPERIÊNCIAS PARA O LFS 

Considerando os elementos anteriormente apresentados da Fábrica de 

Experiências a ser implantada no LFS, o foco deste trabalho, de projeto e 

implantação de uma Fábrica de Experiências, é a base de experiências. O 

desenvolvimento deste trabalho se dá através da proposição de uma base de 

experiências estruturada através de categorias visíveis para armazenamento de 

conhecimentos e experiências. O detalhamento desta proposta é apresentado 

através das subseções seguintes: 

 

3.3.1 Armazenamento de Conhecimentos e Experiências na Base de 

Experiências 

Quanto ao armazenamento de conhecimentos na base de experiências, Basili 

et al. (2001) apresentam uma abordagem na qual os dados coletados de uma 

organização, chamados de “poeira”, passam por uma fase de análise mínima 

transformando-os em “mini-pérolas”, que são armazenadas na base de experiências. 

As “mini-pérolas” da base de experiências são disponibilizadas para a organização 

quase imediatamente após a coleta dos dados. Posteriormente, estas “mini-pérolas” 

serão sintetizadas e transformadas em “pérolas”, que também serão armazenadas 

na base de experiências. A seguir são apresentadas as definições dos termos 

organização, poeira, mini-pérolas e pérolas adotadas por este trabalho: 

 Organização: a organização, neste caso, corresponde ao LFS; 
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 Conhecimento Poeira: a poeira pode ser entendida como qualquer 

artefato produzido durante uma Sprint do desenvolvimento de software 

de um projeto do LFS; 

 Mini-pérolas: artefatos analisados e selecionados para serem 

armazenados na base de experiências; 

 Pérolas: artefatos gerados pela atividade de empacotamento da 

Fábrica de Experiências e armazenados na base de experiências. 

 

3.3.1.1 Conhecimento Poeira 

A principal característica do conhecimento poeira é que os indivíduos o 

produzem durante suas atividades principais. Recolher a informação que já 

produzida e aplicá-la em um contexto mais amplo estende sua utilização (BASILI et 

al., 2001). Os artefatos produzidos ao longo de uma Sprint incluem os artefatos 

gerados pelas técnicas da metodologia ágil Scrum empregadas no LFS. Estes 

artefatos são armazenados pelos colaboradores no repositório do LFS, o OwnCloud, 

um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos na nuvem.  

Para extrair e, posteriormente, armazenar as experiências dos envolvidos 

intrínsecas ao desenvolvimento do projeto, propõe-se a execução da Reunião de 

Retrospectiva e o Estudo de Postmortem. 

 

3.3.1.1.1 Reunião de Retrospectiva 

As reuniões de retrospectiva são realizadas ao final de cada Sprint com o 

objetivo de extrair as lições aprendidas. Durante as reuniões de retrospectiva a 

equipe analisa como foi o trabalho, se os objetivos daquela fase foram cumpridos e 

se as expectativas do cliente foram atendidas (VERONESE, 2014). Os principais 

pontos analisados, segundo Veronese (2014), são: 

 Quais foram os aspectos positivos da última Sprint? 

 O que foi aprendido nesta Sprint? 

 O que é necessário melhorar para a próxima fase? 

 O que é necessário melhorar para a próxima fase? 

 Quais são os problemas que poderiam impedir o progresso do projeto? 
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Além das lições aprendidas, tratadas geralmente em uma reunião de 

retrospectiva, propõe-se a discussão dos conhecimentos adquiridos ao longo da 

Sprint. Esta proposição está intimamente ligada à atividade de Pesquisa e 

Capacitação da Fábrica de Experiências. Cada integrante será questionado sobre o 

que aprendeu ou não durante aquela Sprint, conforme os conhecimentos 

necessários levantados na fase de planejamento do projeto. Aqueles integrantes que 

adquiriram um determinado conhecimento farão treinamentos (planejados na 

atividade de Pesquisa e Capacitação) para àqueles que não possuem este 

conhecimento internalizado ainda. Estes treinamentos devem ser gravados em 

formato audiovisual para que sejam armazenados posteriormente na base de 

experiências. 

 

3.3.1.1.2 Estudo de Postmortem 

Collier, Demarco e Fearey (1996) afirmam que é uma boa prática conduzir um 

estudo de postmortem ao final de cada projeto. Durante o estudo de postmortem as 

pessoas são encorajadas a falar sobre o que deu certo, o que deu errado e como 

esses problemas podem ser evitados ou trabalhados de uma forma melhor (BASILI; 

LINDVALL; COSTA, 2001).  

Propõe-se que a Reunião de Retrospectiva da Sprint e o estudo de 

postmortem sejam registrados em formato audiovisual (vídeo). Os recursos 

audiovisuais podem promover uma aprendizagem eficiente (CINELLI, 2003).  

 

3.3.1.2 Mini-pérolas de Conhecimento 

Na atividade de análise, representada no modelo da Fábrica de Experiências, 

os artefatos (poeira) são analisados ao final da Sprint, considerando os pontos 

levantados na Reunião de Retrospectiva da Sprint, para que sejam selecionados e 

então, armazenados na base de experiências. Este passo consiste na transformação 

da poeira em mini-pérolas. A atividade de análise não é escopo deste trabalho, por 

isso sua execução não é detalhada. 

A atividade de análise da Fábrica de Experiências dá origem ao Feedback 

Inicial, direcionado para a atividade de Planejamento do LFS. Este feedback inicial 

deve ser enviado ao LFS ao final de cada Sprint. Desta forma, a cada Sprint a 
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organização tem ciência das experiências dos seus stakeholders e pode pautar-se 

nisto para planejar a próxima Sprint. 

 

3.3.1.3 Pérolas de Conhecimento 

No final do projeto, mais especificamente após o estudo de postmortem, as 

mini-perólas armazenadas na base de experiências são empacotadas (atividade de 

empacotamento da Fábrica de Experiências) e armazenadas novamente na base de 

experiências como pérolas de conhecimento. Segundo Basili et al. (2001), Pérolas 

de Conhecimento são conjuntos maiores de conhecimento poeira que foram 

analisados e evoluíram para níveis mais elevados de conhecimento. Detalhes sobre 

a atividade de empacotamento não são apresentados, pois não faz parte do escopo 

deste trabalho. 

A atividade de empacotamento gera a atividade de feedback da Fábrica de 

Experiências. Isto significa que ao final de cada projeto o LFS recebe um feedback 

da Fábrica de Experiências, conforme as experiências contidas no estudo de 

postmortem do projeto. Com isto, a organização poderá planejar os projetos 

posteriores tendo em vista as experiências obtidas com o projeto anterior. 

 

3.3.2 Árvore de Categorias 

O conhecimento necessário para resolver um determinado problema ou 

realizar determinada tarefa, muitas vezes, existe em algum lugar na organização, o 

problema é o tempo gasto para encontrá-lo, identificá-lo, acessá-lo (BASILI et al., 

2001). Buscando amenizar a dificuldade em identificar o local onde um determinado 

conhecimento ou experiência, deve ou deveria ser armazenado, propõe-se uma 

estrutura de Árvore de Categorias.  

A árvore de categorias é uma estrutura visível de categorias de 

conhecimentos e experiências da base de experiências. Esta árvore de categorias 

tem como objetivo proporcionar aos seus usuários uma visualização clara das 

categorias existentes na base de experiências para que estes possam recuperar ou 

armazenar, de forma facilitada, os conhecimentos e experiências desejados, 

classificando-os corretamente de acordo com as categorias. A composição da árvore 

de categorias são os diretórios da base de experiências. 
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As categorias da base de experiências do LFS foram projetadas de forma a 

considerar os diferentes clientes e/ou projetos que o LFS pode ter. Além disso, 

existem categorias projetadas para armazenar conhecimentos e experiências 

próprios do LFS, ou seja, relacionados aos membros e o dia a dia do LFS, 

independentemente dos projetos e/ou clientes que o laboratório atende. A Figura 8 

descreve o nível macro dessa estrutura: 

 
Figura 8. Árvore de Categorias da Base de Experiências do LFS (fonte: autor) 

 
A Figura 8 representa até o segundo nível de categorias da base de 

experiências do LFS. O nível 1 é a Fábrica de Software, que por sua vez, é 

composta pelos níveis: Treinamento, Pesquisas, Templates, Planos de Projeto, 

Processos Mapeados, Reuniões, Equipe e Clientes. Nas subseções abaixo serão 

apresentados os detalhamentos de cada nível do segundo nível de categorias: 

 

3.4.2.1 Clientes 

A Figura 9 mostra o terceiro e quarto nível de categorias que compõem o a 

categoria de Clientes: 

 
Figura 9. Categoria de Clientes (fonte: autor) 

 

O único cliente que o LFS possui até o presente momento é o CEBRASPE, 

que contém dois projetos desenvolvidos pelo LFS: SEA-TAF (Sistema Eletrônico de 

Aplicação de Testes de Aptidão Física) e SIR (Sistema de Interposição de 

Recursos). A categoria clientes pode compreender mais clientes, com seus 

respectivos projetos, conforme as demandas que o LFS receber. O detalhamento 

dos projetos SEA-TAF e SIR é apresentado através da Figura 10: 



46 

 

 
Figura 10. Projetos do Cliente CEBRASPE (fonte: autor) 

 

É possível visualizar através da Figura 10 que os projetos SEA-TAF e SIR são 

compostos pelos seguintes níveis: Arquitetura, Documentação, Encerramento das 

Sprints, Entregáveis, Processos Mapeados, Releases, Requisitos, Reuniões, Sprints 

e Treinamentos. Por ser menor, o projeto SIR não possui alguns subníveis destes 

citados. Estas categorias podem ser utilizadas em outros projetos, de qualquer 

cliente do LFS. O detalhamento destas categorias é apresentado através das 

subseções seguintes. Como exemplo as imagens utilizadas serão do projeto SEA-

TAF. 

3.4.2.1.1 Arquitetura 

A Figura 11 mostra o detalhamento da subcategoria Arquitetura: 

 
Figura 11. Detalhamento da Subcategoria Arquitetura (fonte: autor) 

 
A subcategoria Arquitetura foi planejada para conter a definição da arquitetura 

de software dos projetos do LFS. Ela contém as subcategorias Diagramas e 

Documento de Arquitetura. Na subcategoria Diagramas podem ser armazenados 

Diagramas de Classes, de Pacotes, Modelos de Domínio e Entidade-
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Relacionamento. Já a subcategoria Documento de Arquitetura será composta pelo 

documento de arquitetura de cada projeto.  

 

3.4.2.1.2 Documentação 

A Figura 12 mostra o detalhamento da subcategoria Documentação:  

 
Figura 12. Detalhamento da Subcategoria Documentação (fonte: autor) 

 
A categoria Documentação é composta pelas subcategorias: Documento de 

Visão, Regras de Negócio e Acordos e Compromissos. Outras subcategorias podem 

ser criadas conforme a evolução da documentação do projeto. 

3.4.2.1.3 Entregáveis 

A Figura 13 apresenta o detalhamento da subcategoria Entregáveis: 
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 Figura 13. Detalhamento da subcategoria Entregáveis (fonte: autor) 

 
Como subcategoria da Categoria Entregáveis, especificamente para o projeto 

SEA-TAF, tem-se a categoria Pré-projeto SEA-TAF. Esta categoria foi criada para 

armazenar um projeto Android demandando pelo cliente, antes do início do projeto 

SEA-TAF, para aferir a habilidade dos desenvolvedores do LFS com a plataforma 

Android. Este projeto, portanto, é uma entrega para o cliente, mas não é 

considerado como uma release de software, por isso, ele se encaixa na categoria 

Entregáveis. Visto que este projeto, ou outros projetos, até mesmo de outros 

clientes, podem demandar entregas semelhantes, a categoria Entregáveis pode 

contemplar outras subcategorias. 

3.4.2.1.4 Processos Mapeados 

A Figura 14 apresenta o detalhamento da subcategoria Processos Mapeados:  
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Figura 14. Detalhamento da subcategoria Processos Mapeados (fonte: autor) 

 
A categoria Processos Mapeados tem o intuito de conter qualquer processo 

do projeto em questão que seja mapeado. No caso do SEA-TAF, dois processos 

estão mapeados: Aplicação Prova de Aptidão Física e Sincronismo. O projeto SIR 

não possui nenhum processo mapeado até o momento, mas a qualquer momento 

pode ser criada uma subcategoria para compreender um novo processo mapeado. 

3.4.2.1.5 Releases 

A Figura 15 apresenta o detalhamento da subcategoria Releases: 
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Figura 15. Detalhamento da subcategoria Releases (fonte: autor) 

 
A estrutura planejada para a categoria Releases é que seja criada uma 

subcategoria para cada Release do projeto. Na imagem esta subcategoria está 

denominada como Release “X”, o “X” deve ser substituído por número da Release, 

por exemplo, Release 1. O projeto SEA-TAF, especificamente, possui versão Mobile 

e Web, estas são subcategorias de cada Release. A versão Mobile abrange as 

subcategorias APK, Código Fonte, Manual do Usuário e Release Notes. A versão 

Web possui as mesmas subcategorias, com exceção da subcategoria APK. 

O projeto SIR, por exemplo, é apenas Web, portanto, dentro de cada Release 

existirá apenas a subcategoria Mobile com suas respectivas subcategorias. 

3.4.2.1.6 Requisitos 

A Figura 16 apresenta o detalhamento da subcategoria Requisitos: 
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Figura 16. Detalhamento da subcategoria Requisitos (fonte: autor) 

 
Já a categoria de requisitos possui as subcategorias Funcionais, Não-

Funcionais e Validação de Requisitos. A subcategoria Funcionais possui três 

subcategorias: Anexos, Mapa Mental dos Requisitos e Protótipos. A subcategoria 

anexos contém as subcategorias Formulários, utilizadas para armazenar imagens 

dos formulários utilizados pelo CEBRASPE, e outros, utilizada para armazenar 

outras imagens coletadas com o fim de levantar requisitos do cliente. 

3.4.2.1.7 Reuniões 

A Figura 17 apresenta o detalhamento da subcategoria Reuniões: 
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Figura 17. Detalhamento da subcategoria Reuniões (fonte: autor) 

 

As reuniões do projeto SEA-TAF acontecem com a equipe de negócios ou 

equipe técnica, por isso, a categoria reuniões é subdividida nas subcategorias 

Reuniões de Negócios e Reuniões Técnicas. Ambas são compostas pela 

subcategoria Reunião “X”. Esta nomenclatura deve ser substituída pelo nome da 

reunião, por exemplo, Reunião para Validação de Requisitos. Desta forma, será 

criada uma subcategoria para cada reunião que ocorrer. Dentro das subcategorias 

de reuniões serão armazenadas as atas e, se forem gravadas, áudios das reuniões. 

3.4.2.1.8 Sprints 

A Figura 18 apresenta o detalhamento da subcategoria Sprints:  
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Figura 18. Detalhamento da subcategoria Sprints (fonte: autor) 

 

A categoria Sprints conterá uma subcategoria para cada Sprint do projeto, 

neste caso, do SEA-TAF, desta forma a subcategoria Sprint “X” será renomeada 

conforme o número da Sprint vigente, por exemplo, Sprint 1. Cada Sprint conterá 

estas subcategorias: Encerramento, Métricas da Equipe, Métricas de Código Fonte, 

Planejamento. As subcategorias Encerramento e Planejamento foram projetadas 

para armazenar arquivos relacionados ao planejamento e encerramento da Sprint. 

As categorias de métricas, por sua vez, tem como objetivo receber os arquivos 

oriundos das medições de código fonte e relacionadas a equipe do LFS. 

3.4..2.1.9 Treinamentos 

A categoria Treinamentos não possui subcategorias derivadas. Esta 

subcategoria busca arquivar treinamentos elaborados pela equipe do LFS para os 

clientes do projeto. 
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3.4.2.2 Equipe 

A Figura 19 apresenta o detalhamento da categoria Equipe:  

 
Figura 19. Detalhamento da categoria Equipe (fonte: autor) 

 

A categoria Equipe é uma categoria para armazenamento de informações 

sobre a Equipe do LFS. As suas subcategorias são: Documentação dos Membros, 

Quadro de Horários e Dados dos Membros. A subcategoria Documentação dos 

Membros é composta pela subcategoria Atestados Médicos. Este diretório não existe 

no repositório atual do LFS e existe a necessidade de arquivar digitalmente os 

atestados médicos fornecidos pelos membros do LFS. 

A subcategoria Quadro de Horários conterá uma subcategoria Semestre/ano 

para cada semestre letivo. Esta denominação deve ser alterada conforme o 

semestre em vigor, por exemplo, 1/2016. Cada semestre tem como intuito 

armazenar planilhas contendo os horários de trabalho dos membros do LFS, que 

variam a cada semestre, segundo as disciplinas que os alunos estão cursando. 

A última subcategoria de Equipe, Dados dos Membros, conterá planilhas com 

dados pessoais e profissionais dos membros do LFS. 

 

3.4.2.3 Pesquisas 

A Figura 20 apresenta o detalhamento da categoria Pesquisas: 
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Figura 20. Detalhamento da categoria Pesquisas (fonte: autor) 

 
Como um dos pilares do LFS é a Pesquisa, foi criada a categoria de 

Pesquisas para armazenar as diversas pesquisas que podem surgir no LFS. Artigos 

Publicados, Estudos de Caso e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) são suas 

subcategorias. A subcategoria Artigos Publicados será preenchida por artigos 

publicados pelos membros do LFS. Na subcategoria Estudos de Caso serão 

armazenados diversos estudos de caso como, por exemplo, o estudo de caso 

Bombeiros. Já a subcategoria TCCs conterá os Trabalhos de Conclusão de Cursos 

voltados para o LFS. 

 

3.4.2.4 Planos de Projeto 

A Figura 21 apresenta o detalhamento da categoria Planos de Projeto: 

 
Figura 21. Detalhamento da categoria Planos de Projeto (fonte: autor) 

 
A categoria Planos de Projeto é constituída por diversos padrões e planos de 

projeto seguidos pelo LFS. São eles: Plano de GCS, Plano de Medição, Padrões de 

Código, Padrões de Banco de Dados, Padrões de Teste e Papéis e 

Responsabilidades. 
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3.4.2.5 Processos Mapeados 

A Figura 22 apresenta o detalhamento da categoria Processos Mapeados: 

 
Figura 22. Detalhamento da categoria Processos Mapeados (fonte: autor) 

 
A categoria Processos Mapeados deve conter todos os processos 

estabelecidos no LFS. Hoje o LFS possui dois processos fixados: Liberação de 

Release e Fases do Projeto (subcategorias). Outras subcategorias podem ser 

criadas de acordo com o surgimento de novos processos mapeados. 

3.4.2.6 Reuniões  

A Figura 23 apresenta o detalhamento da categoria Reuniões: 
 

 
Figura 23. Detalhamento da categoria Reuniões (fonte: autor) 

 
Reuniões é uma categoria criada para armazenar atas, áudios e/ou vídeos 

das reuniões realizadas no LFS independentes de um projeto específico 

desenvolvido pelo LFS. Para cada Reunião será criada uma categoria para 

armazenar os itens já citados. Assim, o nome Reunião “X” será substituído por, por 

exemplo, Reunião para Apresentação do novo GP. 

3.4.2.7 Templates 

A Figura 24 apresenta o detalhamento da categoria Templates: 
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Figura 24. Detalhamento da categoria Templates (fonte: autor) 

 
A categoria Templates contém os templates para criação de documentações 

do LFS. Existem templates para produção de Manual, Ata e Apresentações. Esta 

última contém modelos diferentes para apresentações Internas e Externas, sendo 

que as externas podem ser subdivididas em apresentações Técnicas e de Negócios. 

A subcategoria Identidade Visual contém os logotipos do LFS e um manual de 

utilização dos mesmos. 

3.4.2.8 Treinamentos 

A Figura 25 apresenta o detalhamento da categoria Treinamentos: 

 
Figura 25. Detalhamento da categoria Treinamentos (fonte: autor) 

 
Os treinamentos foram categorizados conforme conhecimentos já existentes 

no repositório atual do LFS, dando origem à 4 categorias de Treinamentos: 

Ferramentas, Modelagem de Processos, Programação e WebService. Estes serão 

detalhados através das subseções seguintes. 
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3.4.2.8.1 Ferramentas 

A Figura 26 apresenta o detalhamento da subcategoria Ferramentas: 

 
Figura 26. Detalhamento da subcategoria Ferramentas (fonte: autor) 

 
Foram criadas quatro subcategorias para algumas das ferramentas utilizadas 

no LFS: SQL, OpenVPN, Android Studio. Cada ferramenta possui treinamentos 

voltados para a Instalação e Utilização das ferramentas, conforme mostra a Figura 

27: 

 
Figura 27. Detalhamento completo da subcategoria Ferramentas (fonte: autor) 

 
A subcategoria Instalação é subdividida em Manual e Executáveis. A 

subcategoria Manual conterá treinamentos para realização da instalação, enquanto 

a categoria Executáveis armazenará arquivos executáveis necessários para instalar 

as ferramentas. Já a subcategoria Utilização contém treinamentos para utilização 

das ferramentas. 

 

3.4.2.8.2 Modelagem de Processos 

A Figura 28 apresenta o detalhamento da subcategoria Modelagem de 

Processos: 
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Figura 28. Detalhamento da subcategoria Modelagem de Processos (fonte: autor) 

 
A subcategoria Modelagem de Processos tem por objetivo armazenar 

treinamentos, seja em formato de Apostilas ou Vídeos (subcategorias) a respeito 

deste assunto, visto que uma das atividades que acontecem no LFS é mapeamento 

de processos. 

 

3.4.2.8.3 Programação 

A Figura 29 apresenta o detalhamento da subcategoria Programação: 
 

 
Figura 29. Detalhamento da subcategoria Programação (fonte: autor) 

 

A subcategoria Programação contém as seguintes subcategorias: Android, 

C#, Angular-JS, JavaScript, TDD. Estes conhecimentos foram agrupados através da 

categoria Programação. Cada um deles possui a separação do formato de 

Treinamento em Apostilas e Vídeos, conforme mostra a Figura 30:  
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Figura 30. Detalhamento completo da subcategoria Programação (fonte: autor) 

 

3.4.2.8.4 WebService 

A Figura 31 apresenta o detalhamento da subcategoria WebService: 

 
Figura 31. Detalhamento da subcategoria WebService (fonte: autor) 

 
A subcategoria WebService é composta pelas subcategorias Apostilas e 

vídeos, com o fim de separar os formatos dos treinamentos, e WCF, um tipo 

específico de WebService, que por sua vez, pode ter treinamentos em formato de 

Apostilas e vídeos. 
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4 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

Dada a proposta do trabalho apresentada no capítulo anterior, neste capítulo 

será abordado como se dará a execução desta proposta. Para isso, na Seção 4.1 

serão descritas as Atividades Necessárias para Realizar a Proposta, na Seção 4.2 

será apresentada a Metodologia de Execução da Proposta e a Seção 4.3 consiste 

em um Cronograma de Execução da Proposta com o detalhamento de quando 

essas atividades serão desenvolvidas no TCC 2. 

4.1 ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA REALIZAR A PROPOSTA 

A proposta apresentada necessita das seguintes atividades para ser 

desenvolvida: 

1. Adaptação de um modelo de Fábrica de Experiências ao contexto do 

LFS; 

2. Mapeamento das categorias da árvore de categorias da base de 

experiências; 

3. Definição de perfis de acesso e permissões da base de experiências; 

4. Mapeamento do conteúdo da base de experiências; 

5. Escolha da ferramenta para implementação da base de experiências; 

6. Implementação da base de experiências na ferramenta escolhida; 

7. Implantação da Fábrica de Experiências na Fábrica de Software; 

8. Implantação da base de experiências no ambiente do LFS; 

9. Teste da efetividade da base de experiências; 

10. Escrita do TCC 2. 

Dentre as atividades listadas, as atividades 1 e 2, Adaptação de um modelo 

de Fábrica de Experiências ao contexto do LFS e Mapeamento das categorias da 

árvore de categorias da base de experiências, já foram executadas e apresentadas 

no Capítulo 3 deste trabalho. As demais atividades ainda serão desenvolvidas e 

para isso serão apresentadas nas próximas seções a metodologia que será 

empregada e o cronograma destas atividades. 
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4.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA 

Como todo projeto de Engenharia de Software, esta proposta precisa de uma 

metodologia de desenvolvimento advinda desta área de conhecimento para ser 

utilizada, sempre de forma adaptada ao contexto. 

Entre as metodologias de desenvolvimento de software existentes, foi 

escolhida a mesma metodologia utilizada pelo LFS no desenvolvimento de seus 

projetos: metodologia ágil Scrum. Esta metodologia já foi descrita no Capítulo 2 

deste trabalho. 

Para que as atividades descritas sejam executadas, estima-se que sejam 

realizadas 5 Sprints, com um intervalo de duração de 4 semanas cada uma. A 

distribuição das atividades em cada uma das Sprints é descrita na Tabela 2: 

 

Tabela 2. Sprints e Atividades (fonte: autor) 

Atividade Sprint 

Atividade 3 Sprint 1 

Atividade 4 Sprint 1 

Atividade 5 Sprint 1 

Atividade 6 Sprint 2 

Atividade 7 Sprint 3 

Atividade 8 Sprint 3 

Atividade 9 Sprint 4 

Atividade 10 Sprint 5 

 

Visto que a proposta deste trabalho não pode ser caracterizada como uma 

atividade tradicional de desenvolvimento de software, realizou-se uma adaptação da 

metodologia Scrum com a elaboração de histórias de usuário e critérios de aceitação 

para as atividades listadas na Tabela 2. As histórias de usuário serão chamadas de 

histórias de pesquisador para que esteja mais adequado ao contexto do trabalho. 

As histórias de usuário permitem que as atividades sejam fragmentadas, 

colaborando para a completa realização da atividade. Os critérios de aceitação, por 

sua vez, ajudam a considerar uma atividade como finalizada ou não. 

Nas subseções seguintes são descritas as histórias de pesquisador e critérios 

de aceitação construídos para cada uma das atividades. 
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4.2.1 Atividade 3 - Definição de Perfis de Acesso e Permissões da Base de 

Experiências 

4.2.1.1 Histórias de Pesquisador 

H1. Eu, como pesquisadora, desejo saber quais são os perfis de acesso da 

base de experiências para poder criá-los; 

H2. Eu, como pesquisadora, desejo saber quais diretórios e arquivos da base 

de experiências cada perfil deve acessar para poder bloquear/conceder os 

acessos corretamente; 

H3. Eu, como pesquisadora, desejo saber as permissões que cada perfil tem 

para bloquear/conceder as permissões corretamente. 

4.2.1.2 Critérios de Aceitação 

C1.1 Ter uma tabela contendo cada perfil de acesso à base de experiências e 

sua respectiva descrição; 

C2.1 Ter um mapeamento em formato de tabela do que cada perfil tem 

acesso na base de experiências; 

C2.2 Mapear na árvore de categorias as permissões de acesso de cada perfil; 

 

C3.2 Ter um mapeamento em formato de tabela das permissões de inserção, 

leitura, edição e remoção que cada perfil pode ter na base de experiências; 

4.2.2 Atividade 4 - Mapeamento do conteúdo da base de experiências 

4.2.2.1 Histórias de Pesquisador 

H1. Eu, como pesquisadora, desejo visualizar todo o conteúdo que será 

armazenado na base de experiências para ter controle do armazenamento 

que será realizado. 

4.2.2.2 Critérios de Aceitação 

C1. Ter uma tabela contendo o nome do arquivo que será armazenado, a 

descrição do mesmo e sua extensão. 



64 

 

4.2.3 Atividade 5 - Escolha da ferramenta para implementação da base de 

experiências 

4.2.3.1 Histórias de Pesquisador 

H1. Eu, como pesquisadora, desejo pesquisar algumas ferramentas de 

armazenamento de arquivos para estudar suas funcionalidades; 

H2. Eu, como pesquisadora, desejo escolher uma ferramenta, dentre as 

selecionadas, que permita implementar a base de experiências para que ela 

seja utilizada pelos membros LFS. 

4.2.3.2 Critérios de Aceitação 

C1.1 Possuir uma lista de ferramentas de armazenamento gratuitas com uma 

breve descrição de cada uma delas.C2.1. Ser uma ferramenta web; 

C2.2. Permitir o armazenamento de arquivos de diversos formatos; 

C2.3. Permitir a definição de acessos e permissões para membros 

específicos; 

C2.4. Permitir a criação de categorias para armazenamento de 

conhecimentos e experiências; 

C2.5. Possuir a funcionalidade de pesquisa avançada; 

C2.6. Possuir um histórico de revisão; 

C2.7. Permitir edição simultânea de arquivos; 

C2.8. Mostrar detalhes dos arquivos; 

C2.9. Mostrar novas atividades realizadas na base de experiências. 

4.2.4 Atividade 6 - Implementação da base de experiências na ferramenta 

escolhida 

4.2.4.1 Histórias de Pesquisador 

H1. Eu, como pesquisadora, desejo implementar a árvore de categorias da 

base de experiências na ferramenta escolhida para que ela possua a 

estrutura da árvore; 

H2. Eu, como pesquisadora, desejo conceder os acessos e permissões 

mapeados para cada perfil de usuários da base de experiências para que eles 

possam acessá-la de forma apropriada; 
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H3. Eu, como pesquisadora, desejo armazenar os conteúdos mapeados 

existentes na base de experiências. 

 

4.2.4.2 Critérios de Aceitação 

C1.1. Ter a estrutura de categorias da árvore de categorias implementada na 

ferramenta; 

C2.1. Cada usuário da base deve ter seu acesso e permissões baseadas em 

seu perfil; 

C3.1. Todos os conteúdos existentes do LFS devem ser armazenados na 

base de experiências. 

4.2.5 Atividade 7 - Implantação da Fábrica de Experiências na Fábrica de 

Software 

4.2.5.1 Histórias de Pesquisador 

H1. Eu, como pesquisadora, desejo apresentar a dinâmica da Fábrica de 

Experiências do LFS oficialmente a todos membros do LFS para que eles 

executem esta dinâmica na Sprint subsequente. 

H2. Eu, como pesquisadora, desejo que todos os membros do LFS executem 

corretamente a dinâmica da Fábrica de Experiências para que sejam gerados 

resultados desta dinâmica ao final da Sprint. 

 

4.2.5.2 Critérios de Aceitação 

C1.1. Realizar uma apresentação formal para os membros do LFS explicando 

o funcionamento de toda a dinâmica da Fábrica de Experiências. 

C2.1 Identificar resultados da execução da dinâmica da Fábrica de 

Experiências. 

4.2.6 Atividade 8 - Implantação da base de experiências no ambiente do LFS 

4.2.6.1 Histórias de Pesquisador 

H1. Eu, como pesquisadora, desejo apresentar a base de experiências do 

LFS como repositório oficial aos membros do LFS para que eles tenham 

conhecimento desta. 
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H2. Eu, como pesquisadora, desejo que todos os membros do LFS passem a 

utilizar a base de experiências para que esta seja caracterizada como 

repositório oficial. 

 

4.2.6.2 Critérios de Aceitação 

C1.1 Realizar uma apresentação formal para os membros do LFS tornando a 

base de experiências como repositório oficial. 

C2.1 Identificar atividades dos membros na base de experiências.  

4.2.7 Atividade 9 - Teste da efetividade da base de experiências 

4.2.7.1 Histórias de Pesquisador 

H1. Eu, como pesquisadora, desejo escolher um método para testar a 

efetividade da base de experiências; 

H2. Eu, como pesquisadora, desejo desenvolver técnicas para coletar dados 

sobre a utilização da base de experiências; 

H3. Eu, como pesquisadora, desejo analisar os dados coletados para obter 

resultados a respeito da utilização da base de experiências; 

 

4.2.7.2 Critérios de Aceitação 

C1.1. O método deve permitir testar a efetividade da base de experiências. 

C2.1. As técnicas desenvolvidas devem permitir a coleta de dados de todos 

os membros. 

C3.1. Os resultados devem mostrar o quão efetiva foi a base de experiências 

no contexto do LFS. 

4.2.8 Atividade 10 - Escrita do TCC 2 

4.2.8.1 Histórias de Pesquisador 

H1. Eu, como pesquisadora, desejo escrever o TCC 2 para finalizar o trabalho 

de conclusão de curso por completo. 
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4.2.8.2 Critérios de Aceitação 

C1. Ter um documento contendo o registro de todas as atividades propostas 

executadas. 

C1.2. O documento deve seguir os padrões de escrita do TCC. 

4.3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA 

Para o desenvolvimento da proposta dentro do prazo desejado foi elaborado 

um cronograma de execução das atividades a serem desenvolvidas, listadas na 

Seção 4.1. O cronograma é apresentado na Tabela 3, contendo as atividades a 

serem realizadas e os prazos de cada uma delas. 

 

Tabela 3. Cronograma de Execução (fonte: autor) 

Atividade 2º Semestre de 2016 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 

Atividade 3 X     

Atividade 4 X     

Atividade 5 X     

Atividade 6  X    

Atividade 7   X   

Atividade 8   X   

Atividade 9    X X 

Atividade 10    X X 

 

A Tabela 4 é dividida em atividades distribuídas nos meses do ano 

correspondentes ao segundo semestre do ano de 2016. As atividades realizadas 

durante o desenvolvimento do TCC 1 e seus respectivos prazos de execução são 

apresentadas na Tabela 4. 
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Tabela 4. Cronograma do TCC 1 (fonte: autor) 

Atividade  
1º Semestre de 2016 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Identificação da Oportunidade  X     

Estudo sobre Fábrica de 
Experiências 

X X     

Estudo sobre Base de 
Experiências 

  X X   

Estudo do Contexto do LFS    X   

Atividade 1    X X  

Atividade 2     X  

Escrita do TCC 1      X 

 

A Tabela 4 é dividida em atividades distribuídas nos meses do ano 

correspondentes ao primeiro semestre do ano de 2016. A descrição destas 

atividades é feita a seguir: 

 Identificação da Oportunidade: foi identificada no ambiente do LFS a 

oportunidade de implantação de uma Fábrica de Experiências e, 

consequentemente, de uma base de experiências; 

 Estudo sobre Fábrica de Experiências: o tema Fábrica de 

Experiências já vinha sendo estudado desde o mês de junho de 2015 

até o mês de fevereiro de 2016; 

 Estudo sobre Base de Experiências: a partir do mês de março de 

2016, com o início do TCC, os estudos sobre o tema de base de 

experiências foram aprofundados; 

 Estudo do Contexto do LFS: o contexto do LFS foi explorado para 

que os conceitos de Fábrica de Experiências e Base de Experiências 

pudessem ser aplicados no LFS; 

 Atividade 1 - Adaptação de um modelo de Fábrica de Experiências 

ao contexto do LFS: a partir do conhecimento do contexto do LFS foi 
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possível escolher um modelo de Fábrica de Experiências e adaptá-lo 

ao contexto; 

 Atividade 2 - Mapeamento das categorias da árvore de categorias 

da base de experiências: foi feito um mapeamento da árvore de 

categorias ideal para o LFS, posterior ao conhecimento do contexto do 

laboratório; 

 Escrita do TCC 1: no mês de junho iniciou-se a escrita deste trabalho. 
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5 CONCLUSÃO 

Neste trabalho apresentou-se uma proposta de adaptação do modelo de 

Fábrica de Experiências de Basili et al. (2001) adequado ao contexto do LFS. 

Também foi apresentada a proposição de uma base de experiências estruturada 

através de categorias visíveis para armazenamento de conhecimentos e 

experiências. Como parte desta estrutura, foi apresentada uma árvore de categorias 

para a base de experiências. 

Para o desenvolvimento desta proposta foram apresentadas as atividades 

necessárias para realizá-la, a metodologia que será utilizada e um cronograma de 

execução da proposta. 

A proposta apresentada tem como objetivo institucionalizar a gestão do 

conhecimento do LFS, que não possui nenhum processo de gestão do 

conhecimento definido. Isto foi feito, pois a base de experiências é um passo básico 

dentro de uma Fábrica de Experiências (HOUDEK; KEMPTER, 1997), que, por sua 

vez, pode ser considerada para representar a iniciativa de gestão do conhecimento, 

que possui o objetivo de facilitar a transferência de conhecimento e experiências 

através dos projetos e times de desenvolvimento de software (STROHMAIER et al. 

2007). 

Como trabalho futuro, espera-se que as atividades propostas sejam 

executadas conforme o planejamento realizado e que a partir de seus resultados o 

LFS possa dar continuidade aos conceitos de base de experiências e Fábrica de 

Experiências, podendo com isto, aprimorar os modelos que serão implantados. 
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