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ABSTRACT 
 

This work had the mission to investigate the rework in a software company of Uberlândia 

(MG), and if it can be reduced solving or minimizing its causes. With available theoretical 

support, we sought to isolate the problem of rework; the causes were identified and 

quantified, actions to reduce occurrences were planned and implemented; the effectiveness 

of the actions performed was verified through the reduction of occurrences. The rework 

decreased from 7.1% (Sep/2017) to 1.7% (from 10/25 to 11/17/2017), demonstrating that 

the actions were effective in reducing occurrences. The original and remaining causes were 

all linked to people, showing that actions to reduce rework are likely to be carried out 

continuously. 

 

Keywords: Rework, Causes, Actions, Quality. 

 

 

Um Estudo de Caso da Redução do Retrabalho na Engenharia 

de Software 
 

 

RESUMO 
 

Esse trabalho teve a missão de investigar o retrabalho em uma empresa de software de 

Uberlândia (MG), e se ele pode ser reduzido resolvendo ou minimizando suas causas. Com 

apoio teórico disponível, buscou-se isolar o problema do retrabalho; identificou-se e 

quantificou-se as causas, foram planejadas e executadas ações para redução das ocorrências; 

a eficácia das ações executadas foi verificada através da redução das ocorrências. O 

retrabalho reduziu de 7,1% (Set/2017) para 1,7% (de 25/10 a 7/11/2017), demonstrando que 

as ações foram efetivas para a redução das ocorrências. As causas originais e as 

remanescentes estavam todas ligadas a pessoas, mostrando que as ações para redução do 

retrabalho, provavelmente deverão ser executadas continuamente. 
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1. Introdução 
 

Segundo a ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software, Jan/2017) a expansão 

da computação em nuvem (cloud computing) trouxe para empresas de menor porte a 

possibilidade de utilização de softwares, geralmente caros e acessíveis somente por empresas 

de maior porte, sob a forma de serviços (SaaS: Software as a Service); além disso a onda de 

Transformação Digital, aliada a tecnologias emergentes, como: Big Data, Analytics, Internet 

das Coisas (IoT: Internet of Things), regulamentações legais, etc. Por outro lado, o 

crescimento exponencial (3,5 vezes em quatro anos, fonte: UOL, Fev/2017) do uso de 

smartphones nos últimos quatro anos, aumenta a demanda por aplicativos. Os bancos 

percebendo esse crescimento (Veja, Carla Monteiro, Mai/2017) e pressionados pelas 

Fintechs (EXAME, Mariana Fonseca, Nov/2016), tiveram que embarcar na onda da 

Transformação Digital. 

 

Com tudo isso, o crescimento esperado pelo setor de TI no Brasil para 2017 deve ser em 

torno de 2,9% (Computerworld, Out/2016), isso demonstra que o setor está buscando 

produtividade. Segundo Michael Porter (2015, p. 17) um dos princípios de competitividade 

é a busca de eficiência para a obtenção de melhores resultados do que concorrência. Nesse 

sentido, segundo Roger Pressman (2010, p. 420) um dos pontos críticos para a eficiência em 

Engenharia de Software é o retrabalho. 

 

Esse trabalho tem a missão de investigar se realmente o retrabalho é significativo; para isso 

será feita uma investigação em uma empresa fabricante de software em Uberlândia. Além 

disso, o trabalho irá investigar as causas do possível retrabalho na referida empresa, buscar 

e implementar soluções; bem como verificar se essas soluções foram efetivas. 

 

2. Referencial Teórico 
 

Na construção desse trabalho foram utilizados conceitos descritos a seguir. 

 

2.1. Modelo Cascata 
 

Segundo Pressman (2010, p. 39) o Modelo Cascata é um modelo utilizado para o 

desenvolvimento de software, ele baseia-se no princípio que uma etapa pode começar 

somente após o encerramento de outra. Como mostrado na Figura 1, esse modelo prevê as 

seguintes etapas para o desenvolvimento de software: comunicação (iniciação do projeto e 

coleta de requisitos), planejamento (estimativas e cronograma), modelagem (análise e 

projeto), construção (codificação e testes) e distribuição (deploy, onde ocorre a entrega e o 

suporte). O modelo é considerado útil, entretanto sua utilização vem sendo reduzida nos 

últimos anos. 
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Figura 1 Modelo Cascata (Adaptada de Pressman, 2010, p. 39) 

 

2.2. RUP 
 

Segundo Moreira & Oliveira (2016, p. 3) o RUP (Rational Unified Process) é uma 

metodologia de desenvolvimento de software que utiliza o modelo interativo e incremental. 

Como mostrado na Figura 2, esse modelo é composto das seguintes fases: iniciação 

(determinar a viabilidade econômica), elaboração (determinar a viabilidade técnica), 

construção (codificar e testar internamente) e transição (fazer teste de aceitação e entrega). 

O modelo tem as seguintes disciplinas: modelagem de negócios, requisitos, análise e projeto, 

implementação, testes, implantação (distribuição ou deploy), gestão de configuração e 

mudanças, gestão de projetos e ambiente. Esse modelo foi revolucionário na década de 90, 

atualmente em conjunto com os métodos ágeis, ainda é bastante utilizado na forma original 

ou com variações. 

 

 
Figura 2 RUP (Moreira & Oliveira, 2016, p. 3) 
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2.2. SCRUM 
 

Segundo Pressman (2010, p. 82) o SCRUM é uma metodologia ágil de desenvolvimento de 

software. Ainda segundo Pressman (2010, p. 65), as metodologias ágeis nasceram do 

manifesto de Utah, em 2001, onde Kent Beck e outros 16 notórios desenvolvedores de 

softwares, escreveram e assinaram o “Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software”. 

A ideia por trás do manifesto ágil, era simplificar o desenvolvimento de software. Entretanto, 

conforme avaliação de vários autores (Sommerville 2011 p. 61 e Moreira & Guimarães 2017, 

p. 14), o SCRUM geralmente é adequado para projetos de pequeno porte, onde a estimativa 

prévia de custos não é crucial para o projeto. 

 

Segundo Pressman (2010, p. 83), como mostrado na Figura 3, o SCRUM é composto das 

seguintes fases: Backlog do Produto (priorização pelo cliente das funcionalidades desejadas 

do produto), Backlog do Sprint (funcionalidades a serem desenvolvidas em um sprint), 

Sprint (desenvolvimento das funcionalidades) e Entregável (demonstração e entrega para o 

cliente). O Sprint deve durar até 30 dias e ao final de cada dia, deve ser feita uma reunião 

diária de uns 15 minutos, onde são discutidos: o que foi feito desde a última reunião, quais 

obstáculos apareceram e o que será feito antes da próxima reunião. 

 

 
Figura 3 Método SCRUM (Adaptado de Pressman 2010, p. 83) 

 

2.3. ITIL 
 

Segundo Moreira & Peixoto (2015, p. 6), o ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library ou Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação) é um conjunto de 

melhores práticas para gestão de serviços de TI (Tecnologia da Informação). O ITIL é um 

dos frameworks para gestão de áreas de TI mais utilizados no mundo. Como mostrado na 

Figura 4, o IITL cuida de todo o ciclo de vida de serviços de TI, a saber: Estratégia de 

Serviço, Projeto de Serviço, Transição de Serviço, Operação de Serviço e Melhoria Contínua 

de Serviço. 
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Figura 4 Metodologia ITIL (Adaptado de OGC 2007, p. 19) 

 

2.4. CMM & CMMI 
 

Segundo Pressman (2010, p. 797 a 800), o CMM (Capability Maturity Model ou Modelo de 

Maturidade em Capacidade) foi desenvolvido na década de 1990 pelo SEI (Software 

Engineering Institute) para ser um modelo de avaliação da maturidade de uma empresa nos 

processos de engenharia de software. Esse modelo foi atualizado para o CMMI (Capability 

Maturity Model Integration ou Integração do Modelo de Maturidade da Capacidade) que é 

um meta-modelo de processos, que se baseia num conjunto de capacidades (competências) 

de engenharia de sistemas e de software que devem estar presentes nas empresas à medida 

que ela evolui sua capacidade e maturidade no processo de fabricação de softwares. 

 

Segundo o SEI (2010, p. 26 a 29), nesse modelo de maturidade os processos e as práticas da 

empresa são avaliados contra os processos e as práticas padrões do modelo de acordo com 

os níveis de maturidade mostrados na Figura 5. Os níveis de maturidade vão de 1 a 5: inicial, 

gerenciado, definido, quantitativamente gerenciado e otimizado. No mercado é comum 

encontrar o nível 0, com a designação de caótico ou inexistente. 

 
Nível Nome Descrição 

1 Inicial 

Os processos são usualmente aleatórios e caóticos 

A empresa usualmente não fornece um ambiente de suporte ao processo 

O sucesso da empresa dependente de heróis que direcionam o resultado 

Os produtos gerados podem funcionar, mas geralmente custam mais e levam mais 

tempo do que o previsto para serem produzidos 

2 Gerenciado 

O processo é definido de acordo com as políticas da empresa 

Envolve a aplicação de perfis adequados ao processo, controle das saídas, 

envolvimento das partes interessadas, monitoramento e controle 

O processo é seguido e refinado mesmo em momentos de crise 

3 Definido 

O processo é caracterizado e entendido por todos na empresa 

O processo é base para as melhorias ao longo do tempo na empresa toda 

Cada projeto pode adequar o processo às suas necessidades 

4 
Quantitativamente 

Gerenciado 

A empresa e os projetos têm objetivos quantitativos de qualidade e processos que 

são avaliados estatisticamente 

Os objetivos são baseados nas necessidades dos clientes, usuários, empresa e do 

processo implementado 

5 Otimizado 

A empresa melhora continuamente a eficácia e eficiência dos processos 

A empresa usa uma abordagem quantitativa para entender as variações no 

processo e as causas das saídas divergentes do processo 

Figura 5 Níveis de Maturidade do CMMI (Adaptado de SEI 2010, p. 26 a 29) 
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2.5. Sete Ferramentas Básicas de Qualidade 
 

Segundo Montgomery (2009, p. 180), as sete maiores ferramentas de controle de qualidade 

são: histogramas, fluxogramas, listas de verificação, Gráfico de Pareto, Diagrama de Causa-

e-Efeito (Diagrama de Ishikawa), Gráfico de Dispersão e Gráfico de Controle. Esse trabalho 

utilizará o Diagrama de Causa-e-Efeito e o Gráfico de Pareto. 

 

Ainda segundo Montgomery (2009, p. 203), o Diagrama de Causa-e-Efeito foi introduzido 

por Ishikawa na década de 1950 e seu propósito é estimular o raciocínio, pensando nas causas 

de um determinado problema. Para construir o diagrama, define-se o problema em questão, 

pensa-se nos grupos de causas e finalmente nas prováveis causas do problema, como 

mostrado na Figura 6. Após a confecção desse diagrama inicial, um conjunto de ocorrências, 

definidas num período de tempo, devem ser checadas para verificar se as causas imaginadas 

realmente ocorreram ou não. Nesse momento, novas causas podem ser identificadas. A 

confecção do diagrama inicial, prepara o avaliador para perceber as novas causas.  

 

 
Figura 6 Diagrama de Causa-e-Efeito (Montgomery 2009, p. 203) 

 

Ainda segundo Montgomery (2009, p. 200 a 202), o Diagrama de Pareto foi introduzido por 

Joseph Juran na década de 1940 e seu propósito é priorizar as causas mais relevantes de um 

problema, em relação ao total de ocorrências. Para fazer o diagrama, conta-se o número de 

ocorrências de cada causa, ordena-se essas causas da maior para a menor quantidade de 

ocorrências. O resultado é plotado em um gráfico de barras com as causas em ordem 

decrescente e a frequência (percentual) acumulado de ocorrências. Ao aplicar esse método 

em controle de qualidade, Juran percebeu que o princípio de Vilfredo Pareto também se 

aplicava à qualidade. O princípio de Pareto diz que geralmente 20% das causas 

correspondem à 80% das consequências. 
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Figura 7 Diagrama de Pareto (Montgomery 2009, p. 202) 

 

3. Problema 
 

A empresa foi fundada na década de 80, fabrica softwares como produtos, aluga e/ou 

comercializa o direito de uso desses softwares. Os contratos preveem também o suporte e 

manutenção dos softwares. A empresa utiliza a metodologia ITIL para Gestão da Operação 

dos Serviços de TI. Na parte de Engenharia de Software, como a empresa já tem algumas 

décadas, ela tem softwares feitos em tecnologias diferentes e com metodologias diferentes 

(exemplos: Cascata, SCRUM e RUP). 

 

O retrabalho está incomodando a empresa, pois ele pode ser evitado e aumenta o custo 

operacional, o que reduz a competitividade da empresa. Existe uma suspeita que o retrabalho 

na empresa seja grande e maior que o padrão de mercado. Na empresa entende-se por 

retrabalho, qualquer esforço gasto em refazer ou corrigir algo que já foi feito. Ele pode 

aparecer nos Bugs no final da Engenharia de Software (durante os testes), e durante a 

Operação nos Incidentes, Problemas e até nas Requisições de Serviço (SR: Service Request). 

 

Para verificar o nível de retrabalho, foi escolhido um dos produtos mais importantes para a 

empresa, decidiu-se avaliar todos os chamados fechados no mês de setembro de 2017. O 

mês de setembro é um mês típico para esse produto, ou seja, não é um mês com excesso nem 

falta de chamados. Foram avaliados chamados nas ferramentas de Engenharia de Software 

(Bugs) e de Operação de Serviços de TI (Incidentes, Problemas e SRs). Foram avaliados 

todos os tipos de fechamento, inclusive os chamados cancelados, pois eles poderiam conter 

retrabalho também. 

 

Como preparação desse trabalho de avaliação dos chamados, foi feito um Diagrama de 

Ishikawa (Causa e Efeito), mostrado na Figura 8. O propósito dessa preparação foi deixar a 

cabeça do avaliador preparada para identificar novos grupos de causas e/ou novas causas. O 

grupo de causas de ferramentas ficou vazio, pois apesar desse grupo de causas ter sido 

pensado, nenhuma causa foi vislumbrada com esse grupo. 
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Figura 8 Diagrama de Ishikawa Antes do Levantamento 

 

Foram avaliados 352 chamados, dos quais o retrabalho apareceu em 25 chamados, ou seja, 

7,1% dos chamados tiveram retrabalho. Nesse trabalho foram identificadas duas novas 

causas: Falta de Cooperação (entre as equipes, quando o chamado envolve mais de uma 

equipe, o que levou a retrabalho posterior para correção do ponto onde a cooperação não 

aconteceu) e Falta de Atenção (a pessoa que estava tratando o chamado, estava desatenta e 

por isso acabou fazendo algo incorreto, que depois teve que ser refeito). O Diagrama de 

Ishikawa resultante da avaliação é mostrado na Figura 9. Note que as novas causas foram 

destacadas em vermelho, as que ocorreram permanecem em azul, e as que não ocorreram 

(no intervalo de tempo de análise) estão em cinza. 
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Falta de Atenção

 
Figura 9 Diagrama de Ishikawa Depois do Levantamento 

 

A Figura 10 mostra um Diagrama de Pareto das causas identificadas no levantamento feito 

na empresa. A Falta de Cooperação entre as equipes gerou 7 chamados com retrabalho, a 

Falta de Atenção gerou 5 chamados, a Falta de Conhecimento dos níveis 2 e 3 gerou 5 

chamados, a Falta de Conhecimento do nível 1 gerou 5 chamados e finalmente a 

Acomodação das pessoas envolvidas gerou 3 chamados de retrabalho. 
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Figura 10 Diagrama de Pareto das Causas 

 

4. Solução 
 

Olhando para as causas, foi simples pensar no que fazer para reduzir as ocorrências delas. A 

Figura 11 mostra o resultado dos planos de ações inferidos. Geralmente, usando o princípio 

de Pareto, trataríamos as 20% principais causas. Entretanto, o que precisava ser feito para 

tratar todas as causas, era muito semelhante. Por exemplo, todos os casos envolvem dar 

feedbacks para os envolvidos e/ou a equipe. Na causa principal, havia a necessidade de 

alinhar com a Gerência e com pares, o alinhamento com a Gerência também era necessário 

para tratar a penúltima causa. Diante disso, decidiu-se realizar todas as ações planejadas. 

Essas ações foram empreendidas na semana de 18 a 24 de outubro de 2017. Como todas as 

causas estão relacionadas com comportamento das pessoas, espera-se que essas ações gerem 

reflexos no comportamento imediato. Entretanto, espera-se que as causas devem voltar a 

ocorrer, requerendo repetição das ações, desta feita, com um pouco mais de ênfase. 

 

Causa Raiz Ocorrências %Acumulado Ações 

Falta de Cooperação 7 28,0% 
1. Dar feedback para a equipe 
2. Alinhar com Gestor da área 
3. Alinhar com pares envolvidos 

Falta de Atenção 5 48,0% 
1. Dar feedback para os envolvidos 
2. Dar feedback para a equipe 

Falta de Conhecimento (N2/N3) 5 68,0% 
1. Dar feedback para os envolvidos 
2. Dar feedback para a equipe 

Falta de Conhecimento (N1) 5 88,0% 
1. Dar feedback para os envolvidos 
2. Alinhar com Gestor da área 

Acomodação 3 100,0% 
1. Dar feedback para os envolvidos 
2. Dar feedback para a equipe 

Total 25   

Figura 11 Mapa de Causas e Ações 
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5. Resultados 
 

Segundo Laporte at al (2012, p. 21) o retrabalho é o esforço gasto em correções de falhas 

internas (detectadas durante o projeto) e externas (detectadas após a entrega do projeto para 

os clientes). O nível de retrabalho refere-se à relação entre o esforço gasto em retrabalho 

dividido pelo esforço gasto na execução do projeto original. Ainda segundo Laporte et al 

(2012, p. 24, apud Haley, 1996 e Gibson et al. 2006) o nível de retrabalho de uma empresa 

varia de acordo o nível de maturidade dela nos processos de desenvolvimento de software, 

esse nível varia geralmente de menos que 5% (CMM 5) a mais que 50% (CMM 1). 

 

A obtenção do nível de retrabalho real (soma do esforço gasto em retrabalho / soma do 

esforço gasto nos projetos de desenvolvimento) é praticamente impossível na empresa em 

questão, pois os projetos originais e as melhorias foram realizadas sem que as estatísticas de 

esforços dos projetos fossem contabilizadas. A avaliação do retrabalho pela quantidade de 

chamados onde o retrabalho apareceu, pelo total de chamados no período, é uma 

aproximação do nível de retrabalho. Os 7,1% de chamados com retrabalho não pode ser 

comparado com as métricas de retrabalho encontradas na literatura. Por outro, se a 

percentagem de chamados com retrabalho reduzir em comparação com um período anterior, 

pode-se admitir que o nível de retrabalho reduziu. 

 

Após a aplicação de todas as ações planejadas, refez-se o trabalho de avaliação de todos os 

chamados finalizados (inclusive os cancelados) no período de uma semana (de 25 de outubro 

a 7 de novembro de 2017). Nesse período foram avaliados 179 chamados, dois quais 3 

apresentaram retrabalho, ou seja, 1,7% de chamados com retrabalho. Mostrando, que as 

ações foram efetivas. Entretanto, a causa do retrabalho nesses 3 chamados foi Falta de 

Atenção, mostrando que, como esperado, o trabalho de feedback precisa ser contínuo. A 

Figura 12 resume a avaliação feita no mês anterior (antes) e na quinzena seguinte (depois) à 

aplicação das ações planejadas. 

 

 
Figura 12 Resultado das Ações Empreendidas 
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6. Conclusões 
 

Foram avaliados 352 chamados encerrados em setembro de 2017 na empresa alvo, incluindo 

os chamados cancelados; desses 352 chamados, 25 apresentaram retrabalho, ou seja, 7,1% 

dos chamados tiveram retrabalho. Esse percentual está dentro do esperado na literatura. 

Entretanto, como a empresa está preocupada com o custo do retrabalho, esse percentual é 

significativo para ela. 

 

As causas observadas estavam todas ligadas às pessoas, foram elas: falta de cooperação, falta 

de atenção, falta de conhecimento (do nível 1 ao nível 3 de atendimento) e acomodação. Para 

trata-las, foram planejadas as seguintes ações: dar feedbacks para os envolvidos, dar 

feedback para a equipe, alinhar com o gestor da área e alinhar com os pares envolvidos. As 

ações foram empreendidas entre 18 a 24 de outubro de 2017.  

 

Para verificar se as soluções foram efetivas, foram avaliados 179 chamados encerrados entre 

25 de outubro e 7 de novembro de 2017, dos quais 3 apresentaram retrabalho (1,7%), todos 

eles ligados à falta de atenção (relacionada novamente com a gestão de pessoas). Como 

houve redução de 7,1% para 1,7% de retrabalho, pode-se afirmar que as ações executadas 

foram efetivas. A repetição de uma das causas do período avaliado, mostra que as ações 

provavelmente precisarão ser contínuas. 

 

Como trabalho futuro, pode-se estender a avaliação do retrabalho para todos os produtos da 

empresa, por um período maior de tempo, tanto no levantamento de ocorrências quanto na 

verificação da eficácia das ações empreendidas. Bem como estabelecer a medição tradicional 

de retrabalho. Esse período maior pode levar ao surgimento de outros grupos de causas, além 

da gestão de pessoas, tais como: processo e/ou ferramentas. 
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