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ABSTRACT: 

 

This paper evaluates the applicability of RUP, SCRUM and XP for developing mobile 

applications. First, was did an exploratory study of these methodologies. After, are studied 

which characteristics is necessary for mobile applications have successfully market. Then, 

was identified the methodological requirements to support mobile development projects. In 

this sense, the RUP was the best method, the XP was the second and SCRUM, was not 

recommended. A survey was did to evaluate which methods Uberlandia companies are using 

to mobile development: 22% of companies using no method, 16% RUP, 40% SCRUM and 

5% use XP. The massive use of SCRUM can bring evolutionary difficulties for applications 

already developed. 
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Aplicabilidade do RUP no Desenvolvimento de Software Mobile 
 

 

RESUMO: 

 

Este trabalho avalia a aplicabilidade do RUP, XP e SCRUM para o desenvolvimento de 

aplicações móveis. Para isto é feito um estudo exploratório destas metodologias. Depois são 

estudadas as características necessárias para que as aplicações móveis tenham sucesso no 

mercado. Em seguida foram identificadas as necessidades metodológicas para dar suporte 

aos projetos desenvolvimento mobile. Neste sentido, o RUP foi avaliado como o melhor 

método, o XP ficou em segundo lugar e o SCRUM foi avaliado como não recomendado. Foi 

feita uma pesquisa avaliando quais métodos as empresas de Uberlândia estão utilizando para 

o desenvolvimento mobile: 22% das empresas não utilizam nenhum método, 16% usam o 

RUP, 40% usam o SCRUM e 5% usam o XP. O uso massivo do SCRUM pode trazer 

dificuldades evolutivas para as aplicações já desenvolvidas. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento mobile; RUP; XP; SCRUM. 
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1. Introdução 

 

Segundo a Nielsen (GLOBO, 2012, p. 1), a venda de smartphones cresceu 179% em 2011. 

Segundo o site Teleco (2014, p. 1), que resume informações das operadoras de 

telecomunicações, o número de celulares no Brasil saiu de 174 milhões em 2009 para 271,1 

milhões em 2013, enquanto que a população estimada do país saiu de 194 milhões para 201 

milhões no mesmo período, ou seja, o país tinha 0,9 celulares por habitante em 2009 e fechou 

2013 com 1,34 celulares por habitante. Por outro lado, a demanda de aplicações para os 

novos celulares e smartphones vem crescendo de forma significativa como mostram os 

dados da MobiThinking (2013, p. 1), saindo de 24,9 bilhões de downloads (livres e/ou pagos) 

em 2011 para 81,4 bilhões em 2013. Logo, o mundo está diante de uma nova demanda de 

desenvolvimento de software, o desenvolvimento mobile (para dispositivos móveis). 

Em 2013 foi realizado o Primeiro Workshop Internacional de Engenharia de 

Software para Sistemas Mobile (MOBS 2013) na Universidade de Carnegie Mellon, onde 

foi apresentado o trabalho de Corral, Sillitti e Succi (2013, p. 8), em que os autores avaliam 

que o desenvolvimento mobile é mais compatível com os métodos ágeis, pois os softwares 

são menores, tendem a serem modificados com muita frequência e têm um ciclo de vida 

curto. Entretanto, eles avaliam que os métodos existentes são novos, e têm poucas evidências 

de uso que possam atestar a eficácia destes métodos para o desenvolvimento mobile. 

Analogamente, como mostrado por Moura & Moreira (2012, p. 17), existem metodologias 

focadas em projetos pequenos mas não especificamente para equipamentos mobile, o que 

demanda uma evolução continua de processos, voltados para as melhores práticas, e 

qualidade arquitetural. Isso se dá devido à precocidade atual de seus processos. 

Este trabalho visa verificar a aplicabilidade do RUP (Rational Unified Process) na 

criação de sistemas para plataformas mobile; apresentar como os processos propostos pelo 

RUP podem auxiliar na criação, com qualidade, de softwares para dispositivos mobile e 

analisar a adoção do RUP na criação destes aplicativos em empresas da região de Uberlândia 

em Minas Gerais. A hipótese norteadora deste artigo é que o RUP engloba uma filosofia 

maleável e adaptável, sendo assim possível ser utilizada em pequenos e grandes projetos. 

Para responder à esta questão, será feito um estudo exploratório (para ver o que existe na 

literatura) e uma pesquisa de campo qualitativa para saber quais metodologias as empresas 

de Uberlândia estão utilizando para fabricar softwares mobile. 

 

 

2. Metodologias de Desenvolvimento de Software 

 

Nesta seção serão apresentadas algumas metodologias de desenvolvimento de software.  

 

2.1. O RUP 

 

O RUP é uma metodologia de engenharia de software que têm como objetivo fornecer 

abordagens disciplinadas e assegurar a produção de software com alta qualidade através de 

atividades que satisfaçam prazos e custos previsíveis (KRUCHTEN, 2003, p.14). É um 

exemplo de metodologia moderna, derivado de trabalhos sobre UML (Unified Modeling 

Language ou Linguagem de Modelagem Unificada) associado ao Unified Software 

Development Process (SOMMERVILLE, 2011, p. 34). Este modelo adiciona a seus 

processos boas práticas caracterizadas positivamente no mercado. É um bom exemplo de 

processo híbrido, já que é um processo comum e compreensivo o suficiente onde, empresas 

que não têm uma cultura de processo muito forte, possam utiliza-lo e que em contrapartida 
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não bloqueia a possibilidade de acrescentar informações históricas dos processos adotados 

anteriormente. 

Segundo Moreira (2013, p. 10), o RUP foi desenvolvido na Rational Software de 

1994 a 1998. A Rational foi comprada pela IBM em 6 de dezembro de 2002 e a compra 

ratificada em 21 de fevereiro de 2003. O RUP é uma biblioteca de processos atualizável, que 

roda em navegadores da Internet (Internet Explorer, Firefox, etc.), diferentemente de livros 

e outras formas de documentos impressos, que com o passar do tempo acabam se perdendo 

não somente pela perda em si mais por falta de atualizações. Pode ser adaptado e configurado 

para compor as necessidades específicas de um projeto de uma organização de 

desenvolvimento. O RUP é utilizado por grandes empresas como a Xerox, a Volvo, a 

Ericsson, a Alcatel, a Visa, a Oracle, entre outras (KRUCHTEN, 2003, p. 31). 

As características do RUP atendem, em geral, a seis boas práticas de 

desenvolvimento de software que são: desenvolver de modo interativo, gerenciar requisitos, 

usar arquiteturas baseadas em componentes, modelar visualmente, verificar continuamente 

a qualidade do produto e controlar as mudanças (SOMMERVILLE, 2011, p. 34-35). 

Segundo o próprio RUP (RATIONAL, 2008, Introdução, Elementos Essenciais do 

Processo), os elementos essenciais dele são: visão, processo (adaptado ao projeto), 

planejamento, gestão de riscos, caso de negócios (análise de custos x benefícios), arquitetura, 

prototipação, avaliação de resultados, controle de mudanças e suporte ao usuário. 

O RUP (RATIONAL, 2008, Equipe, Bem Vindo), como mostra a Figura 1, é 

composto de 4 fases: Iniciação (também chamada de concepção), Elaboração, Construção e 

Transição; 9 disciplinas: Modelagem de Negócios, Requisitos, Análise e Design (projeto), 

Implementação, Testes, Implantação (distribuição), Gerenciamento de Configuração e 

Mudanças, Gerenciamento de Projetos e Ambiente.   Cada fase é composta de uma ou mais 

iterações, como por exemplo, a elaboração que é composta por E1 e E2. Cada iteração é um 

pequeno projeto, ou seja, tem início, meio e fim. 

 

 
Figura 1: Disciplinas, Fases e Iterações do RUP (RATIONAL, 2008, Equipe, Bem Vindo) 
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Todas as disciplinas são compostas por fluxos de trabalho, que é um encadeamento 

de atividades, as atividades por sua vez é um conjunto de tarefas com entradas e saídas 

específicas que são executadas por um papel. A Figura 2 mostra o fluxo de trabalho da 

disciplina de Ambiente. A escolha desta disciplina para exemplificar está ligada ao fato que 

o ambiente é um desafio para o desenvolvimento mobile, visto que boa parte do trabalho é 

feito com o simulador (emulador). Isto tem ramificações sérias quando o software vai para 

o hardware real. Note que no fluxo de trabalho existem as atividades: preparar ambiente do 

projeto, preparar o ambiente para uma iteração e suportar o ambiente durante uma iteração. 

Entrando na atividade preparar o ambiente para uma iteração, encontramos as tarefas que 

devem ser realizadas pelo Especialista em Ferramentas, são elas: configurar ferramentas e 

verificar instalação e configuração das ferramentas. Note que a tarefa configurar ferramentas 

recebe as ferramentas como entrada e entrega as ferramentas configuradas como saída. 

(RATIONAL, 2008, Equipe, Bem Vindo, Ambiente). 

 

 

 

Figura 2: Atividades e Tarefas do RUP (RATIONAL, 2008, Equipe, Bem Vindo, Ambiente) 

 

Segundo o RUP (RATIONAL, 2008, Equipe, Boas Vindas, Fases), a Iniciação tem 

como objetivo analisar a viabilidade econômica do projeto, ou seja, estabelecer um business 

case (análise de custos x benefícios) para o sistema e deve identificar todas as entidades 

externas, tomando a decisão de início ou encerramento do projeto; a Elaboração tem como 

objetivo analisar a viabilidade técnica do projeto, através da compreensão do problema 

dominante, estabelecendo framework de arquitetura e desenvolvendo o plano do projeto 

identificando os riscos do mesmo; a Construção tem como objetivo gerar a capacidade 

operacional básica que o software desenvolvido e testado internamente (versão beta), ou 

seja, pronto para os testes de usuário; a Transição tem como objetivo realizar os testes de 

aceitação do usuário e entregar o produto desenvolvido para os usuários finais. 

Os testes internos (durante a fabricação) e os testes de aceitação visam aumentar a 

confiança no software produzido. Entretanto, o esforço de testes deve ser calibrado para sair 

do dilema da qualidade do software, segundo exposição de Pressman (2010, p. 406): 

 

Se você produzir um software que tem uma péssima qualidade, 

você perde porque ninguém vai querer comprá-lo. Se, por 

outro lado, você gastar muito tempo, muito esforço e enormes 

somas de dinheiro para construir um software absolutamente 
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perfeito, logo ele vai levar tanto tempo para ser concluído e 

vai ser tão caro para ser produzido que não será viável de 

qualquer maneira, pois ou você perde a janela de mercado, ou 

simplesmente esgota todos os seus recursos. (Tradução 

nossa). 
 

2.2. Metodologias Ágeis 
 

Definidas através do “Manifesto Ágil do Desenvolvimento de Software”, assinado em 2001, 

que teve o intuito de definir metodologias alternativas as metodologias empregadas 

anteriormente, os métodos ágeis são identificados como “processos leves”. Os métodos ágeis 

baseiam-se na interatividade com os clientes e usuários, onde são necessários vários ciclos 

para terminar o trabalho; em processos incrementais, onde os requisitos são descobertos ao 

longo do projeto, ou seja, não são pré-definidos, além disto, durante o projeto são feitas 

entregas parciais do trabalho; na auto organização, levando em consideração as definições 

de organização da equipe. Os métodos ágeis são métodos que focam na simplicidade e na 

rapidez, visando assim capacitar a equipe a responder e absorver com mais agilidade 

mudanças durante o projeto.  (CISCON, 2009, p. 30-32) 

 Apesar dos pontos em que os métodos ágeis se baseiam, muitas organizações evitam 

seu uso levando em consideração necessidades de garantia de segurança nos sistemas; a 

agilidade como fator de risco para a gerência de defeitos; a percepção que a agilidade é 

extrema e não responsável; a efetividade de testes automáticos na aceitação e na integração 

de sistemas e a percepção de que projetos ágeis não são gerenciáveis. Os métodos ágeis mais 

utilizados são o SCRUM e XP (eXtreaming Programming). (CISCON, 2009, p. 31-32). 

Existem outros métodos, dentre eles: Kanbam, Crystal, Lean, etc. que por questão de foco 

não serão alvo deste trabalho. 

 

2.2.1. O SCRUM 
 

De acordo com Guimarães & Moreira (2014, p. 12-15), o SCRUM é uma metodologia ágil 

baseada em um padrão de processo chamado Sprint. Um Sprint é formado por atividades de 

trabalho necessárias para atender um requisito de negócio, com uma data final definida, e 

onde não podem ser inseridas modificações. O método foi desenvolvido por Jeff Sutherland 

e sua equipe na década de noventa. O SCRUM tem seus princípios condizentes ao manifesto 

ágil. Entre estes princípios encontra-se a adoção de pequenas equipes de trabalho, 

organizadas para facilitar a comunicação e maximizar o compartilhamento de conhecimento; 

o processo adaptável, tanto a alterações técnicas quanto a mudanças de negócios; produção 

constante de incrementos de software, para serem entregues o mais breve possível aos 

clientes e usuários; divisão do trabalho de desenvolvimento em partições de baixa 

dependência ou em pacotes; à medida que o produto é desenvolvido são efetuados testes e 

documentação, com a possibilidade de decretar o produto pronto a qualquer momento caso 

necessário. 

 Ainda segundo Guimarães & Moreira (2014, p. 14), como mostrado na Figura 3, o 

trabalho do SCRUM começa definindo o Product Backlog, que são os requisitos de negócio 

a serem atendidos com o projeto; um requisito é destacado pelo cliente como uma prioridade 

de negócio para ser entregue em um Sprint; a produção do Sprint dura de 2 a 4 semanas em 

média, sendo que todos os dias são feitas reuniões diárias (Daily Meetings) e no final, o 

resultado do trabalho é demostrado ao cliente e usuários em uma reunião chamada de Demo. 

A equipe base do SCRUM é formada pelos papeis de Product Owner que é responsável por 

definir e priorizar os requisitos do produto, definir o que cada Sprint deve abordar e sua data 
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de entrega, tendo ainda o poder de veto da entrega; o Scrum Master que é o responsável pela 

produtividade da equipe eliminando obstáculos e facilitando o andamento do processo; e o 

Scrum Team que são as pessoas responsáveis pela realização das atividades contidas na 

Sprint. 
 

 
Figura 3: Fluxo de trabalho do SCRUM (GUIMARÃES & MOREIRA, 2014, p. 14) 

 

 Guimarães & Moreira (2014, p. 14) afirmam que o SCRUM é de simples utilização 

e é indicado em projetos de pequeno porte (menos que 5.000 horas de trabalho), com 

pequenas equipes, onde existem mudanças constantes, problemas difíceis de ser mensurados 

antecipadamente e o cliente suporta trabalhar com um projeto onde o escopo, o prazo e o 

custo estejam em aberto. 

 

2.2.2. O XP 

 

Desenvolvido a partir de trabalhos realizados no final da década de oitenta, o XP (Extreming 

Programming), segundo Guimarães & Moreira (2014, p. 9), é a metodologia ágil mais 

conhecida e utilizada. Originada do trabalho escrito por Kent Beck, o XP tem como valores 

a comunicação, a simplicidade, o feedback, a coragem e o respeito. 

De acordo com Guimarães & Moreira (2014, p. 9), e como mostrado na Figura 4, o 

XP tem sua abordagem orientada a objetos composta por quatro atividades metodológicas 

que consistem em: planejamento, onde os requisitos são coletados e representados através 

de histórias dos usuários; projeto, onde a forma de implementar os requisitos é projetada; 

codificação, onde os códigos-fonte são escritos; testes, onde são realizados os testes para 

aceitação do produto. Ainda segundo Guimarães & Moreira (2014, p.11), visando a redução 

de riscos de implementação, o XP utiliza a prototipação em casos onde a história é 

considerada complexa. Além disso, os projetos utilizando XP podem ser continuamente 

alterados a medida que a construção prossegue, utilizando a lógica de refabricação como 

ferramenta de controle de modificações. 

 

 
Figura 4: Atividades do XP (GUIMARÃES & MOREIRA, 2014, p. 10) 

Planejamento

Projeto

Codificação

Testes
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O XP, segundo Guimarães & Moreira (2014, p. 11), recomenda a codificação em 

pares, ou seja, a utilização de um terminal de trabalho por dois programadores, levando em 

consideração que duas cabeças trabalham melhor que uma. Com isso os desenvolvedores 

ficam mais focados no problema, porém com atividades ligeiramente distintas, como por 

exemplo, enquanto um desenvolvedor se atenta aos detalhes do código outro se atenta as 

regras de codificação. 

Segundo Moura & Moreira (2012, p. 14), o XP, a exemplo do SCRUM, é 

recomendado para utilização em pequenos projetos, com pequenas equipes, onde existe a 

proximidade das pessoas e a baixa necessidade de documentação. Em contra partida, se não 

existir a possibilidade de trabalho cooperativo, ou se o cliente exigir algum outro método o 

XP já se torna inadequado. 

 

3. Desenvolvimento Mobile 

 

Segundo Mitchell (2002, p. 3-4), com a popularização da Internet e criação de equipamentos 

cada vez menores, os dispositivos móveis (mobiles) vem ganhando espaço no mercado. 

Atualmente são considerados dispositivos móveis: notebooks, tablets, smartphone, 

handheld, palmtops, assistentes pessoais (PDAs) e até computadores de vestir (wearable 

computing). Os antigos notebooks estão perdendo espaço, pois eles ficaram grandes para as 

necessidades de mobilidade das pessoas, por conta disto eles vêm reduzindo de tamanho e 

peso, surgindo daí a categoria de ultrabook. Segundo a Teleco (2014, p. 1), na direção 

contrária vem os smartphones e tablets, a utilização destes aparelhos vem crescendo de 

forma vertiginosa, como visto na introdução, hoje no Brasil existem mais de 1,34 celulares 

por habitante. 

De acordo com Person & Andersson (2013, p. 18 e p. 31), o desenvolvimento mobile 

consiste na escrita de aplicações (softwares) para dispositivos móveis. Hoje existem várias 

plataformas para desenvolvimento mobile, as mais comuns são: Android da Google, o iOS 

da Apple e o Windows Phone da Microsoft. Os softwares desenvolvidos geralmente são 

distribuídos através das lojas virtuais, tais como: Play da Google, iTunes da Apple e a Store 

(loja) da Microsoft; onde os desenvolvedores podem disponibilizar as aplicações para 

download de forma paga ou gratuita. 

O desenvolvimento mobile pode ser um negócio muito lucrativo. Os maiores 

exemplos disto são a compra do Whatsapp por 19 bilhões de dólares em 2014 e do Instagram 

por 1 bilhão de dólares em 2012, todas as duas compras feitas pela Facebook (COVERT, 

2014, p. 1). No Brasil, segundo Segalla e Sambrana (2009, p. 1), já em 2009 tínhamos 

exemplos de empresas brasileiras faturando alto neste mercado, como exemplos: a Spring 

Wireless vendeu 40% da empresa por Us$63 milhões para o Goldman Sachs e a NEA (New 

Enterprise Associates), uma empresa de investimentos; a Pocket já tinha um faturamento de 

R$2,9 milhões em 2008; a SupportComm faturou R$29 milhões em 2008 e tinha a meta de 

faturar R$36 milhões em 2009; a I2 faturou R$300 mil em 2008 e tinha perspectivas de 

faturar R$2 milhões em 2009. 

 Lendo vários textos e observando os aplicativos de sucesso, nota-se que os 

aplicativos móveis devem ter os seguintes atributos: 

 Objetivos: resolvendo de forma simples algum problema humano, pois o usuário 

deve ser conquistado na primeira experiência com a aplicação, caso isto não ocorra 

o usuário simplesmente abandona o uso da aplicação. 

 Fáceis de instalar e de atualizar: devido à necessidade de objetividade as aplicações 

devem ser instaladas ou atualizadas de forma quase que transparente para o usuário. 
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 Intuitivos: como normalmente não são dados treinamentos, os usuários precisam ser 

capazes de descobrir sozinhos como utilizar a aplicação. 

 Estáveis: para manter a experiência do usuário sempre agradável, a aplicação não 

deve apresentar falhas durante o uso, caso contrário serão abandonadas. 

 Leves: como os equipamentos que irão processar estas aplicações são limitados em 

termos de processamento e espaço de armazenamento, as aplicações precisam ser 

bem projetadas para não consumir nada além do necessário. 

 Suportáveis: após a conquista do usuário, em caso de falhas aceitáveis, a interação 

com o fabricante deve ser também agradável para o usuário. Isto inclui envio 

automático de relatórios de erros. 

 Compartilháveis: para serem disseminadas no mercado, as aplicações devem conter 

formas do usuário compartilhar a experiência dele com outros usuários 

influenciando-os a testar a aplicação. Em outras palavras as aplicações precisam 

disponibilizar formas de marketing viral controladas pelo usuário. 

 Adaptáveis: as modificações da aplicação para absorver novas necessidades (novos 

requisitos, novos equipamentos, etc.) ou melhorar a adequação de necessidades 

antigas (novas versões de sistema operacional, melhorias funcionais, melhorias de 

desempenho, etc.), precisam ser feitas rapidamente, pois este tipo de aplicação 

requer um time to marketing curto. 

 Para entrar neste mercado exigente e competitivo, a estratégia de fazer software sem 

metodologia é um risco normalmente grande. Por outro lado, utilizar metodologias pesadas 

pode encarecer e retardar a entrada do produto no mercado, o que é crítico este tipo de 

produto.  

Para Leal & Braga (2013, p. 9) a adoção de métodos ágeis tais como o XP e o 

SCRUM ainda trazem algumas limitações, por conta disto são consideradas metodologias 

de utilização por equipes pequenas. Além das limitações citadas pelos autores acima 

destacam-se: a falta de previsibilidade, inerente ao próprio princípio de que os requisitos 

devem emergir durante o processo (MONIRUZZAMAN & HOSSAIN, 2013, p. 5); gestão 

de riscos informal e reativa, trabalhando com os riscos já no momento que eles viram 

problemas (SOARES & MOREIRA, 2014, p. 13); baixo nível de documentação, devido à 

valorização do desenvolvimento em si e não da documentação (MONIRUZZAMAN & 

HOSSAIN, 2013, p. 14). Por conta disto, as metodologias ágeis não são indicadas para o 

desenvolvimento de sistemas críticos, já que os mesmos precisam de documentação para 

assegurar seu correto funcionamento. 

Leal & Braga ainda citam estudos que demonstram dificuldades na implantação de 

metodologias ágeis em grandes empresas, devido à dificuldade como a coordenação de 

grandes equipes, realização e controle contínuos dos testes e dificuldades de integração 

devida a falta de foco na arquitetura. No caso de projetos mobile, existem questões 

arquiteturais muito importantes e difíceis de decidir, tais como: fazer uma versão para cada 

hardware ou utilizar uma camada de desenvolvimento abstrata e outra para a adaptação a 

cada hardware. A camada abstrata facilita o desenvolvimento e manutenção, mas prejudica 

bastante o desempenho da aplicação. Por outro lado, uma versão para cada hardware dá o 

melhor desempenho, mas dificulta o desenvolvimento e principalmente a manutenção. 

Logo, analisando os fatores críticos de sucesso para metodologias ágeis propostos 

por Pressman (2010, p. 91), com isso o desenvolvedor não pode ser a única peça neste 

desenvolvimento. Torna-se necessário o acréscimo de outros papéis, até mesmo antes do 

início do projeto de desenvolvimento. O estudo de viabilidade econômica e técnica (caso de 

negócios) precisa ser rápido e assertivo o suficiente para levar o projeto ao sucesso ao invés 

do fracasso, isto pode requerer envolvimento de Analistas de Negócio, Analistas de 
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Requisitos e de Arquitetos de Software, além do idealizador do produto. Diante do exposto, 

os métodos ágeis puros, podem não ser suficientes para obter o sucesso esperado para 

projetos de desenvolvimento de aplicações móveis. Pode ser que o RUP para pequenos 

projetos possa se adaptar melhor às necessidades deste tipo de projetos. 

Para avaliar a adequação da metodologia aos atributos metodológicos requeridos 

pelos projetos de desenvolvimento mobile, foi utilizada uma escala com os valores: não 

previsto (0), baixa (1), média (2) e alta (3). Onde o nível 0 significa que a metodologia não 

prevê nenhuma atividade para tratamento do atributo; 1 significa que a metodologia conhece 

a necessidade do processo, porém não prevê atividade específica para tal, mas tem algum 

nível de tratamento mínimo da necessidade; 2 significa que a metodologia conhece a 

necessidade e tem um tratamento razoável, mas não completo, para a questão; 3 significa 

que a metodologia tem atividades específicas para tratamento completo da questão. 

 A Figura 5 resume as considerações feitas acima em uma avaliação qualitativa da 

adequação das metodologias estudadas para os projetos de desenvolvimento mobile. O RUP 

tem a disciplina de modelagem de negócio, que visa identificar os problemas de negócio a 

serem resolvidos pelo projeto. O RUP tem também a disciplina de requisitos, projeto e 

implementação. A instalação do software é tratada no RUP na disciplina de implantação 

(distribuição), mas a atualização do software não é parte do projeto de desenvolvimento. Por 

outro lado, a atualização do software deve ser encarada como um novo projeto. Logo, 

indiretamente é tratado pelo método, e consequentemente a instalação deste projeto é a 

atualização do software original. Existe no RUP tarefas específicas para projeto de interface 

com o usuário e também de prototipação. O RUP tem uma disciplina inteira para tratar de 

testes, ele contempla testes unitários, de sistema, de integração, integrados e de aceitação do 

usuário. Um dos pilares do RUP é a arquitetura, ele trabalha com uma arquitetura candidata 

na fase de iniciação e que deve ser refinada e implementada na elaboração. O RUP é baseado 

em artefatos, que são a documentação do projeto para desenvolvimento, instalação e suporte. 

O marketing viral é um requisito funcional que pode ser implementado em qualquer 

metodologia. Um dos princípios chaves da arquitetura no RUP e o suporte a requisitos atuais 

e futuros, bem como a capacidade da arquitetura suportar mudanças de requisitos. 

 
Atributos da 
Aplicação 

Impacto dos Atributos na Metodologia 
Adequação 

RUP XP SCRUM 

Objetiva 
Deve captar bem os requisitos, apoiando o projeto e a 
implementação dos requisitos 

❸ ❷ ❶ 

Fáceis de instalar 
e de atualizar 

Deve cuidar do processo de instalação e atualização da aplicação ❷ ⓿ ⓿ 

Intuitiva Deve apoiar a construção de uma interface simples e fácil de usar ❸ ❷ ❶ 

Estáveis 
Deve prever testes unitários, de sistemas e de aceitação dos 
usuários 

❸ ❷ ❷ 

Leves 
Deve prever a estruturação da arquitetura e uma boa análise dos 
requisitos 

❸ ❷ ⓿ 

Suportáveis 
Deve gerar documentação suficiente para a equipe de suporte da 
aplicação fazer o seu trabalho 

❸ ❷ ❶ 

Compartilháveis Deve suportar a implementação do requisito de marketing viral ❸ ❸ ❸ 

Adaptáveis  
Deve suportar a definição arquitetural que capte os requisitos 
atuais e suporte a implementação de novos 

❸ ❷ ⓿ 

Média de Adequação da Metodologia à Necessidade do Projeto: ❸ ❷ ❶ 
Legenda:  ⓿ Não previsto ❶ Baixa  ❷Média  ❸Alta 

Figura 5: Avaliação de Adequação das Metodologias ao Projeto de Desenvolvimento Mobile 
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 O XP captura os requisitos na etapa de planejamento, logo em seguida vai para o 

projeto destes requisitos, logo existe um gap de análise que pode gerar impactos na 

implementação. O XP não trata de instalação ou de atualização do software. Quando as 

histórias do usuário são complexas o XP recomenda a prototipação. O XP prevê testes 

unitários (de desenvolvedor) e de aceitação. Não existe no XP a descrição arquitetural, 

entretanto, como existe o projeto, logicamente o projeto acaba nascendo em torno de uma 

arquitetura que ficará somente na cabeça do projetista, além disto, o XP não prevê uma etapa 

de análise. A documentação no XP é mais focada no projeto em si e não em suporte (pós 

projeto). 

 O SCRUM define os requisitos no momento da reunião de definição de Product 

Backlog, podendo ser alterados entre os Sprints. Entretanto, ele não tem suporte do método 

em si para as atividades de projeto e implementação dos requisitos, ele deixa para o 

desenvolvedor definir como cada requisito será implementado. Em outras palavras, o 

SCRUM sabe que a atividade de projeto pode ser necessária, e que a implementação é 

imprescindível, mas ele não diz nada sobre como fazer estas atividades. Quanto a instalação 

e atualização o SCRUM também não prevê nenhuma atividade relacionada. Ele também não 

prevê uma atividade de estruturação da arquitetura, também deixando isto a cargo das 

pessoas, o que pode dificultar a identificação e análise de problemas antecipadamente. Da 

mesma forma, a construção da interface não é tratada pelo método, o SCRUM apenas 

recomenda a prototipação em caso de necessidade. No SCRUM não existem atividades 

especifica para testes, porem ele prega a execução de testes unitários e de aceite do cliente. 

A documentação gerada pelo SCRUM tem com finalidade a codificação e o gerenciamento 

do projeto, logo é insuficiente para suportar os usuários após a entrada em produção da 

aplicação. 

 Calculando as médias das notas de adequação de cada metodologia às necessidades 

dos projetos de desenvolvimento de aplicações móveis, observa-se que o RUP ficou com 

2,875, o XP com 2 e o SCRUM com 1. A nota de qualificação final do RUP foi arredondada 

para 3, ou seja, o RUP é a metodologia mais adequada para este tipo de projeto, pois prevê 

suporte metodológico para quase todas as necessidades apontadas. O XP vem em segundo 

lugar, como uma alternativa leve, mas razoavelmente utilizável. Analisando a adequação do 

SCRUM fica perceptível que o SCRUM é muito mais metodologia leve de gestão de projetos 

do que de engenharia de software e, para este, não é recomendada. Diante do exposto, a 

próxima pergunta a ser respondida é se o mercado está seguindo nesta direção. Para isto foi 

feita uma pesquisa explorando o que o mercado está utilizando e qual o grau de similaridade 

dos métodos que o mercado utiliza com o RUP. Esta pesquisa está detalhada na próxima 

seção. 

 

4. Pesquisa 

 

Como forma de encontrar um ponto em comum entre a teoria apresentada e a prática aplicada 

no mercado atual, foi utilizada como ferramenta de pesquisa o questionário destacado no 

anexo deste trabalho. Este questionário foi aplicado de 29 de setembro a 11 de outubro de 

2013. O questionário foi composto de dezesseis perguntas divididas em opções de múltipla 

escolha e escala. Foi utilizada a ferramenta de pesquisa do Google Docs, para facilitar a 

abordagem dos questionados e a análise das respostas. 

As questões foram elaboradas pensando tanto nas empresas que já atuam com 

desenvolvimento mobile, quanto nas empresas que não atual neste mercado. Isso foi pensado 

tendo como base a possibilidade destas empresas entrarem neste mercado em projetos 

futuros e que, consequentemente, irão adotar os mesmos métodos que já utilizam em projetos 
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para outras plataformas de desenvolvimento. As questões foram distribuídas em grupos de 

questões que foram classificados como Qualificação da Empresa e do Respondente, 

Qualificação Metodológica, Metodologia Formal e Avaliação Metodológica. 

Os respondentes foram classificados por posição hierárquica. As empresas foram 

categorizadas por tamanho da empresa e a importância da TI (Tecnologia da Informação) 

para o negócio da empresa. Foi questionado se a empresa atua com projetos de 

desenvolvimento mobile, se adotam alguma metodologia de desenvolvimento de software e 

se executam certas atividades durante o andamento do projeto. Estas atividades questionadas 

tratam-se de princípios ou elementos essenciais do RUP e servem para visualizar 

principalmente o grau de similaridade das atividades utilizadas com o RUP. A pesquisa foi 

distribuída para pessoas que trabalham com TI, especificamente desenvolvimento de 

software, em Uberlândia, que é um importante polo tecnológico do estado de Minas Gerais. 

 

4.1 Resultados da Pesquisa 

 

No total a pesquisa teve 177 respondentes, como pode ser visto na Figura 6, 59% deles 

classificaram as empresas em que atuam como uma empresa de grande porte, ou seja, que 

tem em seu quadro de funcionários mais de 100 colaboradores. Esta classificação do porte 

das empresas foi baseada na classificação do BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento) 

e que é adotada pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 

disponível em: http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154, que é uma 

entidade importante para as empresas de software do Brasil. 73% das empresas dos 

respondentes foram classificadas como empresas de TI ou tendo a TI como foco estratégico 

para o negócio. 67% dos respondentes são analistas, 17% coordenadores ou gerentes e 6% 

são da alta diretoria, ou seja, tem uma boa representatividade da pirâmide organizacional. 

 

 
Figura 6: Qualificação dos Respondentes. 

 

 O estudo também procurou classificar as empresas levando em consideração a 

qualificação metodológica, onde foi questionada a adoção por parte da empresa de 

metodologias de desenvolvimento de software ou de boas práticas de mercado. Como 

mostrado na Figura 7, 65% das empresas adotam alguma metodologia de desenvolvimento 

de software. A figura também mostra que 22% das empresas que fazem desenvolvimento 

mobile não utilizam nenhuma metodologia, este número sobe para 46% nas empresas que 

não atuam no mercado mobile, o que mostra uma busca maior por assertividade nos projetos 

quando o negócio mobile está em jogo. 

Ainda utilizando a Figura 7, nota-se que o RUP, em sua forma pura, é utilizado em 

16% das empresas do mercado mobile, em 17% nas demais, ficando na média de 17% no 

http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154
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geral. Olhando para o mercado mobile, nota-se que 40% das empresas estão utilizando o 

SCRUM o que mostra o nível de risco que estas empresas estão dispostas a correr, ou seja, 

querem algum apoio metodológico, mas neste momento a maior preocupação é com a 

entrega das aplicações. No mercado não mobile o SCRUM tem uma fatia de 14% das 

metodologias utilizadas. O XP está com 5% no mercado mobile e 6% nos demais mercados. 

 

 
Figura 7: Metodologias Utilizadas no Desenvolvimento de Software. 

 

Como esperava-se que as empresas não utilizassem o RUP na sua forma pura, para 

avaliar o grau de similaridade do método utilizado pelas empresas com o RUP, para cada 

fase foram criadas questões indagando sobre o uso de princípios ou de elementos essenciais 

do RUP. Por exemplo, para saber se a empresa usa o Caso de Negócios (Business Case) na 

iniciação do projeto, foi feita a questão “Sua empresa faz estudo de viabilidade econômica 

(estudo de retorno: custos x benefícios) antes de iniciar o desenvolvimento?”. Se a resposta 

for sim, a empresa respeita o princípio de avaliar a viabilidade econômica do projeto o mais 

cedo possível. Logo, independentemente do método utilizado, existe uma similaridade com 

o RUP. 

Para avaliar o grau de similaridade das disciplinas, também foram criadas questões 

explorando princípios ou elementos essenciais do RUP. Por exemplo, para a Modelagem de 

Negócios, foi criada a pergunta: “Durante o processo de desenvolvimento sua empresa: 

Identifica os problemas de negócio, avalia as possíveis soluções e de que forma o software 

poderá resolver os problemas levantados”. Para responder estas questões foi oferecida a 

escala: nunca, raramente, eventualmente, frequentemente e sempre. Lógico, que se a 

empresa sempre utiliza o princípio ou elemento essencial do RUP, o grau de similaridade 

deste item foi definido como 100%, caso a empresa nunca utilize o grau de similaridade 

deste foi definido como 0%, e assim por diante. 

 A Figura 8 mostra a avaliação do grau de similaridade, do método utilizado pelas 

empresas com o RUP, por fases. Para isto foram retiradas as respostas dos respondentes que 

declararam utilizar o RUP em suas empresas. As empresas que desenvolvem aplicações 

móveis utilizam 58,57% da essência do RUP na Iniciação (concepção), 55,71% na 

Elaboração, 75,71% na Construção e 67,14% na Transição. Como a Construção é uma fase 

relativamente comum em todos os métodos, o maior grau de similaridade nela já era 

esperado. Já nas empresas que não têm desenvolvimento mobile, a maior similaridade 

(68,29%) ocorre na Transição, o que foi uma surpresa, acredita-se que isto expressa uma 

maior preocupação da empresa com a entrega. Um ponto de risco observado é o baixo grau 

de similaridade na Elaboração, apenas 37,8%, o que mostra um baixo nível de preocupação 

com arquitetura e viabilidade técnica. Considerando todas as empresas, a Elaboração ficou 
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com o menor grau de similaridade, 46,05%. Já a Construção e a Transição ficaram com os 

maiores números, na casa de 67%. 

 

 
Figura 8: Grau de similaridade dos métodos utilizados com o RUP por fases. 

 

 A Figura 9 mostra a avaliação do grau de similaridade, do método utilizado pelas 

empresas com o RUP, por disciplinas. O grau de similaridade ficou entre 48,21% (Análise 

& Projeto) a 71,07% (Requisitos) para as empresas que têm desenvolvimento mobile, e de 

40,85% (Análise & Projeto) a 60,67% (Requisitos). Estes números mostram uma grande 

utilização das ideias do RUP na coleta de requisitos, o que é bom. Mas, por outro lado, uma 

baixa utilização das ideias do RUP em Análise & Projeto. Isto é um problema especialmente 

para as empresas que têm desenvolvimento mobile, pois a arquitetura (essência fundamental 

disciplina de Análise & Projeto do RUP) aparece como necessidade metodológica em 2 dos 

8 atributos descritos para o desenvolvimento de aplicações móveis, ou seja, requer 25% de 

aporte metodológico. Outra informação importante que a figura traz é o fato das empresas 

com desenvolvimento mobile estarem utilizando mais as ideias essenciais do RUP do que as 

empresas que não desenvolvem aplicações móveis, por exemplo: 67,14% contra 57,62% na 

Modelagem de Negócios, 71,07% contra 60,67% em Requisitos, 48,21% contra 40,85% em 

Análise & Projeto, etc. 

 

 
Figura 9: Grau de similaridade dos métodos utilizados com o RUP por disciplinas. 

 

 Para avaliar o grau de similaridade geral por fases, cada fase ficou representando 

25% do peso geral, visto que o RUP tem 4 fases. Analogamente, para avaliar o grau de 

similaridade geral por disciplinas, cada disciplina ficou com 11,11%, pois o RUP tem 9 
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disciplinas. O grau de similaridade geral considerou a média entre o grau de similaridade 

por fases e por disciplinas. A Figura 10 traz o resultado final destas análises. As empresas 

que têm desenvolvimento de aplicações móveis, têm 64,29% de similaridade por fase, 

63,08% por disciplinas e no geral ficou com 63,68%. Já as empresas que não desenvolvem 

aplicações móveis, o grau de similaridade por fases ficou em 55,49%, em 54,32% por 

disciplinas e 54,90% no geral. 

 

 
Figura 10: Resumo do grau de similaridade dos métodos utilizados com o RUP. 

 

 As empresas que desenvolvem aplicações móveis e que declaram não utilizar o RUP, 

utilizam métodos 63,68% similares ao RUP. As empresas que não atuam no mercado de 

aplicações móveis, utilizam métodos com 54,90% de similaridade com o RUP. Estes 

números mostram que as empresas que desenvolvem aplicações móveis, mesmo não 

utilizando o RUP, estão buscando mais aporte metodológico que as empresas que não atuam 

neste mercado. Isto demonstra uma maior compreensão dos riscos de não utilizar o apoio 

metodológico adequado para desenvolver aplicações no mercado de aplicações móveis. 

 Como concluído no final da seção anterior, o RUP é o método mais adequado para o 

desenvolvimento de aplicações móveis, seguido pelo XP e o SCRUM não é recomendado 

para este mercado. Entretanto, os números da pesquisa feita no mercado local, mostrados na 

Figura 7, indicam que apenas 16% das empresas utilizam o RUP, 40% delas utilizam o 

SCRUM e 5% utilizam o XP. Neste sentido, acredita-se que as empresas locais podem 

enfrentar no futuro problemas no desenvolvimento de aplicações móveis, especialmente 

problemas ligados à arquitetura destas aplicações, visto que a disciplina com menor aporte 

metodológico foi a de Análise & Projeto. As fragilidades arquiteturais aparecem 

especialmente nos projetos de implementação de melhorias no projeto original. Quando isto 

ocorrer, provavelmente as empresas enfrentarão o seguinte dilema: “adaptar a arquitetura 

atual” ou “fazer uma aplicação nova”, como fazer uma adaptação pode ser lento e arriscado, 

mas por outro lado, escrever uma aplicação nova com a arquitetura necessária, também pode 

ser caro e lento. Logo, ocorrendo este dilema, as empresas não terão uma decisão fácil pela 

frente. 

 

5. Conclusões 

 

Tomando-se como base as características das aplicações móveis e identificando as 

necessidades metodológicas decorrentes destas características, foi avaliada a adequação do 

RUP, o XP e o SCRUM aos projetos de desenvolvimento mobile. Todos os métodos 

estudados têm suporte à coleta e ao desenvolvimento de requisitos funcionais, bem como de 
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uma interface com usuário. Entretanto, de uma forma geral, estes pontos são melhores 

cobertos pelo RUP do que pelos outros métodos estudados. Os principais pontos de destaque 

do RUP são: análise e projeto arquitetural (demandando por 2 características) e o tratamento 

da instalação do software como parte do projeto. Todos os métodos tratam de testes unitários 

e de aceitação do usuário, mas somente o RUP trata dos testes de sistema e integração. Das 

necessidades levantadas, a única não atendida pelo RUP é a de atualização do software. 

Entretanto, se a atualização do software for encarada como um projeto de melhoria, o RUP 

vai tratar a atualização do software também. 

Este estudo mostrou que o RUP tem um índice de adequação, aos projetos de 

aplicações móveis, de 2,875 numa escala qualitativa de 1 a 3. O XP tem índice 2 e o SCRUM 

1. Logo, o RUP não só é compatível com o desenvolvimento para tecnologias mobile, como 

também, dentre os métodos avaliados, é o método mais recomendado. O XP se mostrou 

razoavelmente adequado aos projetos mobile. O SCRUM, por outro lado, é uma metodologia 

ágil de gestão de projetos e não trata as questões de engenharia de software com a 

profundidade requerida pelos projetos de aplicações móveis. Portanto, do ponto de vista de 

suporte metodológico ao projeto, o SCRUM não é recomendável para este tipo de projeto. 

 O estudo mostra também que nas empresas pesquisadas, que desenvolvem aplicações 

para dispositivos móveis, na cidade de Uberlândia e região, apenas 22% delas não utilizam 

nenhuma metodologia, 16% utilizam o RUP, 40% delas utilizam o SCRUM e 5% utilizam 

o XP. Entretanto, os métodos utilizados por estas empresas, exceto o próprio RUP, têm 

63,68% de similaridade com o RUP. Com a menor ênfase em análise e projeto arquitetural, 

é de se esperar que estas empresas, no futuro, possam enfrentar problemas nas evoluções de 

suas aplicações, o que pode levar ao dilema de “adaptar a arquitetura atual” ou “fazer uma 

aplicação nova”, de qualquer forma a decisão será difícil. 

 Nas empresas pesquisadas, que não desenvolvem softwares para dispositivos móveis, 

46% delas declaram não utilizar nenhuma metodologia, 14% usam o SCRUM e 17% o RUP. 

Os métodos utilizados por estas empresas, fora o RUP, têm um grau de similaridade de 

54,90% com o RUP. Avaliando o mercado local como um todo, tanto empresas que 

desenvolvem aplicações móveis quanto as que não atuam neste mercado, 35% das empresas 

pesquisadas não utilizam nenhuma metodologia, 25% estão utilizando o SCRUM e 17% o 

RUP. O grau de similaridade das metodologias utilizadas com o RUP é de 58,33%. 

 Este trabalho pode ser estendido para avaliar outras metodologias e, também, as 

melhores práticas para o desenvolvimento mobile, bem como quais as razões levam 22% das 

empresas a não utilizarem nenhuma metodologia. Além disto, seria interessante também 

avaliar o grau de dificuldade de fazer projetos evolutivos de aplicações móveis, 

desenvolvidas há algum tempo, com o SCRUM e o RUP. 
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7. Anexo 

 

Segue o questionário utilizado na pesquisa e o resumo das respostas obtidas: 
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Qual o porte da empresa em que você trabalha? 

 
Pequena (até 49 colaboradores) 43 24% 
Média (de 50 até 99 colaboradores) 30 17% 
Grande (acima de 100 colaboradores) 104 59% 
 
O uso da Tecnologia de Informação (TI) em sua empresa pode ser considerado como:  

 
A empresa é de TI. 88 50% 
A TI é estratégica para seu negócio. 58 33% 
A TI é apenas uma ferramenta. 31 18% 
 
Informe abaixo o seu cargo na empresa. 

 
Alta Direção (Sócio, Presidente ou Diretor) 11 6% 
Gerente ou equivalente 25 14% 
Coordenador, supervisor ou equivalente 22 12% 
Analista ou outros 119 67% 



  RUP Applicability in Mobile Software Development 

Márcio Moreira & Rogério Oliveira  Página: 19 

 
Qualificação Metodológica 
 
A empresa desenvolve aplicativos para dispositivos móveis (celulares, tablets, etc.)? 

 
Sim 79 45% 
Não 98 55% 
 
Sua empresa adota algum Processo de Desenvolvimento de Software baseado em boas 
práticas? 

 
Sim 118 67% 
Não 59 33% 
 
Metodologia Formal 
 
Em caso de resposta afirmativa na questão anterior, qual seria este Processo? 

 
RUP (Rational Unified Process) 27 24% 
XP (eXtreme Programming) 9 8% 
SCRUM (Metodologia Ágil SCRUM) 41 36% 
Crystal (Metodologia Ágil Crystal) 1 1% 
Outros Métodos Ágeis (Agile Software Development) 13 12% 
Metodologia Cascata 11 10% 
Other 11 10% 
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Avaliação Metodológica 
 
Quais das seguintes fases são utilizados na sua empresa? 

 
Sua empresa faz estudo de viabilidade econômica (estudo de retorno: custos x 
benefícios) antes de iniciar o desenvolvimento. 

101 
 
24% 

Sua empresa define a arquitetura (estrutura) do software e testa esta arquitetura (faz 
prova de conceito) antes de partir para o restante do desenvolvimento. 

82 
 
19% 

Sua empresa executa testes (funcionais e de usabilidade) em tempo de 
desenvolvimento (antes dos testes com usuários). 

123 
 
29% 

Sua empresa faz testes de aceitação com usuários chaves antes da liberação do 
software para produção. 

119 
 
28% 

 
Identifica os problemas de negócio, avalia as possíveis soluções e de que forma o software 
poderá resolver os problemas levantados. [Durante o processo de desenvolvimento sua 
empresa:] 

 
Nunca 6 3% 
Raramente 18 10% 
Eventualmente 28 16% 
Frequentemente 82 46% 
Sempre 43 24% 
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Desenha o processo de negócio antes do desenvolvimento do software. [Durante o processo de 
desenvolvimento sua empresa:] 

 
Nunca 17 10% 
Raramente 36 20% 
Eventualmente 38 21% 
Frequentemente 47 27% 
Sempre 39 22% 
 
Define e valida os requisitos de negócio e do software. [Durante o processo de 
desenvolvimento sua empresa:] 

 
Nunca 8 5% 
Raramente 20 11% 
Eventualmente 38 21% 
Frequentemente 60 34% 
Sempre 51 29% 
 
Analisa e projeta o software através de diagramas de: domínio, classes, classes de análise, casos 
de uso, etc. [Durante o processo de desenvolvimento sua empresa:] 

 
Nunca 33 19% 
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Raramente 39 22% 
Eventualmente 42 24% 
Frequentemente 41 23% 
Sempre 22 12% 
 
Faz testes de unidade (funções ou métodos) durante o desenvolvimento, de forma manual ou 
automatizada. [Durante o processo de desenvolvimento sua empresa:] 

 
Nunca 24 14% 
Raramente 25 14% 
Eventualmente 34 19% 
Frequentemente 61 34% 
Sempre 33 19% 
 
Usa alguma metodologia formal para gestão do projeto (PMI-PMBOK, Gestão de Projetos do 
RUP, SCRUM ou metodologia própria). [Durante o processo de desenvolvimento sua empresa:] 

 
Nunca 33 19% 
Raramente 17 10% 
Eventualmente 25 14% 
Frequentemente 49 28% 
Sempre 53 30% 
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Avalia formalmente os impactos das mudanças antes delas serem implementadas. [Durante o 
processo de desenvolvimento sua empresa:] 

 
Nunca 17 10% 
Raramente 27 15% 
Eventualmente 47 27% 
Frequentemente 47 27% 
Sempre 39 22% 
 
Planeja a forma de distribuição do software antes do desenvolvimento ser concluído. [Durante 
o processo de desenvolvimento sua empresa:] 

 
Nunca 22 12% 
Raramente 24 14% 
Eventualmente 49 28% 
Frequentemente 51 29% 
Sempre 31 18% 
 
Adapta o processo de desenvolvimento (se existente) para o projeto em questão antes do 
desenvolvimento começar. [Durante o processo de desenvolvimento sua empresa:] 

 
Nunca 21 12% 



  RUP Applicability in Mobile Software Development 

Márcio Moreira & Rogério Oliveira  Página: 24 

Raramente 28 16% 
Eventualmente 45 25% 
Frequentemente 53 30% 
Sempre 30 17% 
 
Mantem o isolamento dos ambiente de: desenvolvimento, testes internos, testes de usuários e 
produção. [Durante o processo de desenvolvimento sua empresa:] 

 
Nunca 30 17% 
Raramente 20 11% 
Eventualmente 21 12% 
Frequentemente 48 27% 
Sempre 58 33% 
 


