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Resumo

Devido à importância do computador na sociedade, o software tornou-se

essencial na vida das pessoas, surgindo então a grande concorrência e a busca por

qualidade. Sendo assim, o processo de software é de grande importância para o

desenvolvimento de um sistema de qualidade, destacando todas suas fases de

especificação de requisitos, desenvolvimento, validação, verificação e evolução

do software. Em todo o processo, com a comunicação e transformação de

informações no desenvolvimento de produtos de software, ocorrem erros, e é

preciso que sejam determinados o quanto antes, de preferência na própria fase. É

aí que se destaca a Validação e Verificação, em busca de um software com

qualidade e que atenda as necessidades do cliente. Com o uso crescente de

software também em várias áreas da sociedade, a preocupação com a produção de

software de alta qualidade a baixo custo passou a ser um dos motivos que

culminou na introdução de atividades de Validação e Verificação, a garantia de

qualidade ao longo de todo o processo de desenvolvimento de software. A busca

hoje é por um produto de qualidade e que possa evoluir a medida que o cliente

evolui, então é preciso introduzir estas atividades de Validação e Verificação na

busca este objetivo, de um produto de qualidade. Nota-se então a grande

importância em relação a estas atividades de Validação e Verificação dentro das

empresas, em busca de satisfação e qualidade, e garantindo que Validar e

Verificar é necessário e indispensável.
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1. Introdução

Na atual realidade das empresas, as atividades de Validação e Verificação são

fatores decisivos no sucesso delas em conquistar novos mercados e até mesmo

manter os existentes. Neste contexto, desenvolver produtos de software com

qualidade é fundamental para que as empresas satisfaçam as necessidades e

anseios de seus clientes, e, por conseqüência, os mesmos alcancem o sucesso

esperado.

Esta monografia aborda estas atividades de Validação e Verificação nos

processos de software, procurando mostrar sua importância dentro de um

desenvolvimento com qualidade. É mostrada a importância de um produto que

satisfaça as necessidades do cliente.

No capítulo 2, será apresentado um breve comentário sobre processos de

software. É aqui que serão mostrados e falados sobre todas suas fases, de

Especificação de Requisitos, Desenvolvimento, Validação e Verificação e

Evolução do Software, onde é feito um breve comentário sobre cada uma,

procurando mostrar principalmente sua idéia central. Etapas estas, de grande

importâcia para um desenvolvimento de qualidade.

No capítulo 3, tratará com detalhamento as atividades de Validação e

Verificação. Será mostrada a importância de todo um planejamento independente

do que está buscando. Neste planejamento, destaca os processos de teste e
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inspecção de software, os quais tem grande importância dentro da Validação e

Verificação. E finalizando este capítulo, será falado sobre Refatoração, termo

muito usado e que também busca qualidade ao sistema.

No capítulo 4, será apresentado um estudo de caso englobando várias

empresas de desenvolvimento de software. Tem como objetivo mostrar a

aplicação destes termos dentro das empresas. E relata o que as empresas pensam

sobre a Validação e Verificação nos processos de software.

No capítulo 5, vem a conclusão encerrando este trabalho. E fixando as

principais considerações sobre o assunto Validação e Verificação nos processos

de software.
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2. Processo de Software

Um processo de software consiste em um conjunto de informações o que

envolve metodologias, ferramentas e disciplinas gerenciais. Não existe processo

de software certo ou errado; dependendo da sua aplicação, ambiente e objetivo, o

uso de um processo específico pode ser vantajoso ou não. Um ponto importante a

ressaltar é que cada autor e organização colocam e classificam processos e

atividades de forma diferente, tornando difícil uma uniformidade completa.

Para seu desenvolvimento é preciso entender alguns aspectos fundamentais e

que devem ser levados em conta, como: [2]

Ø  Entendimento: O processo está definido e é inteligível?

Ø  Visibilidade: O progresso do processo pode ser visto

externamente?

Ø  Suporte: O processo pode ser apoiado por ferramentas CASE?

Ø  Aceitação: O processo é aceitável e pode ser usado pelos

engenheiros?

Ø  Confiança: Erros no processo são descobertos antes que resultem

erros no produtos.
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Ø  Robustez: O processo pode continuar a despeito de problemas

inesperado.

Ø  Manutenção: O processo pode evoluir em função de mudanças nas

necessidades organizacionais.

Ø  Rapidez: Em quanto tempo irá entregar o produto ao cliente?

O ciclo de vida do software é de grande importância para um bom

desenvolvimento, o qual consiste em processos, os quais são definidos através de

suas próprias atividades. A figura 1.1. mostra o ciclo de vida de um software.
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Figura 1.1. Ciclo de Vida do software. [5]

O processo de software pode-se dividir em alguns modelos: [1]

Ø  Modelo Cascata: Este é um processo dividido em uma seqüência de

fases separadas e distintas, onde cada uma delas desenvolvem suas

atividades buscando alcançar os objetivos.

Ø  Desenvolvimento Evolucionário: Intercala as atividades de

especificação, desenvolvimento e validação até se obter o sistema

desejado.

Ø  Transformação Formal: É um processo que se baseia em uma

especificação formal e em sua transformação num programa usando

métodos matemáticos.

Ø  Desenvolvimento Baseado em Reuso: Sistema construído a partir

de componentes pré-existentes.

Ø  Modelo Espiral: Análise de riscos como base para um processo

genérico de software.

2.1. Fases do Processo de Software

O processo de software é dividido por fases, as quais devem ser seguidas e

feitas com atenção. São quatro fases, de especificação de requisitos, de

desenvolvimento, de validação e verificação, e de evolução do software. [3]

Ø  Especificação de requisitos: descreve os objetivos da avaliação

onde podem ser considerados vários pontos de vista tanto do
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comprador, fornecedor, desenvolvedor e operador, e onde a

funcionalidade e restrições do software são definidas.

Ø  Desenvolvimento: o que atende a especificação é produzido, tem

como objetivo identificar ‘como’ tudo será desenvolvido.

Ø  Validação e Verificação: o software produzido deve ser validado

para assegurar que atende às necessidades do cliente e deve estar

de acordo com a sua especificação.

Ø  Evolução do software: o software deve evoluir para manter-se útil

para o cliente, onde deve-se revisar o relatório da avaliação e

disponibilizar os dados resultantes da mesma, ou seja, modificar o

software em respostas às mudanças requisitadas.

2.1.1. Especificação de Requisitos

O principal propósito da especificação é gerar informação documentada clara,

completa, consistente e testável dos aspectos técnicos do sistema de software. A

especificação é de grande importância durante todo o desenvolvimento, sendo ela

usada sempre.

Estas informações são geradas através de uma entrevista feita com o cliente

buscando seus objetivos e sua finalidade, onde a funcionalidade e restrições do

software são definidas.

Na fase de especificação, deve-se levantar todos os dados do cliente, para

determinar qual é o tipo de cliente que irá utilizar o sistema e o ambiente no qual

o sistema será desenvolvido para poder especificar uma solução adequada. Estes

levantamentos também são de grande importância para um bom desenvolvimento

e principalmente satisfazer as necessidades do cliente.
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Nesta fase inicial deve-se também ser definidos os objetivos do sistema bem

como seus requisitos e restrições, e todas estas informações serão reunidas em um

documento, que facilitará o entendimento dos profissionais. [6]

Esta é uma parte muito importante onde engloba a tradução da necessidade do

cliente ou requisito operacional para uma descrição da funcionalidade a ser

executada, então, por este motivo é que deve-se desenvolver cada parte da

especificação com cautela e cuidado pois influenciará todo processo a frente.

Na especificação já pode-se verificar algumas características do software, e,

para isso, são estabelecidos dois critérios: funcionalidade e flexibilidade.

Funcionalidade exige que o sistema seja desenvolvido para solucionar o

problema do projetista. Quanto à flexibilidade do sistema, deseja-se que o

processo de projeto seja minimizado e que seja possível fazer abstrações dos

conceitos mais importantes para suportar futuras extensões. Mas o sistema não

será aceito somente observando estes critérios. Para que ele possa ser considerado

ponto para realizar outras tarefas, é preciso que ele tenha resolvido todos os

problemas necessários e apresentados ao cliente. É preciso desenvolver uma

especificação muito boa, pois é através dela que virá um bom software. [4]

Para a especificação de requisitos, o desenvolvedor deve analisar a utilização

específica do sistema a ser produzido, portanto durante todo o processo ela é

utilizada. A especificação deve ser feita com muito cuidado e cautela, sendo um

papel importante na construção de um produto ideal e de qualidade, satisfazendo

então as necessidades do cliente. Esta fase é uma das mais importantes dentro do

processo de software, pois define tudo que o usuário deseja.

A especificação deve então ser bem documentada e avaliada e deve conter

requisitos funcionais e não-funcionais do sistema, além das restrições funcionais e

de projeto.
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Esses requisitos incluem características de qualidade de software, onde todas

as atividades seguintes devem estar de acordo com os requisitos especificados,

para que o produto final seja completo e satisfaça as necessidades do adquirinte.

Para se fazer as atividades de Validação, que serão vistas mais a frente é

muito importante a Especificação de Requisitos.

2.1.2. Processo de Desenvolvimento

Um sistema de software é feito para servir seus usuários. Portanto, para

construir um sistema de sucesso deve-se buscar as informações já estabelecidas na

especificação, as quais serão de grande aproveito e necessárias para este

desenvolvimento.

Então pode-se entender o desenvolvimento de software como sendo um

conjunto de passos ordenados que devem ser seguidos para que possa transformar

requisitos do usuário em um sistema de software, onde o objetivo é um software

adequado e novo ou a evolução de um existente. [4]

Pode-se notar que este desenvolvimento será gerado através da comunicação

que deve-se ter com o cliente e na transformação destas informações em código.

Deve-se, também, planejar a implementação. Este plano deve traçar os objetivos a

serem alcançados em relação às pessoas, ao processo e às ferramentas.

Construir uma lista de objetivos mensuráveis vai permitir avaliar se, ao

terminar o projeto de implementação do processo, todos os objetivos foram

alcançados. Deve-se identificar, analisar e priorizar os riscos inerentes à

implementação do processo e das ferramentas, traçando, então, as estratégias para

atacar estes riscos. Deve-se também determinar como e quando os demais projetos

de software da empresa vão aderir à nova forma de trabalho. Para cada projeto

identificado, é bom definir os objetivos que se quer alcançar, os riscos que serão
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eliminados, quais partes do processo e quais ferramentas se quer adotar. Fazendo

isto, além do software ficar melhor, ficará mais fácil o desenvolvimento. [7]

Por mais que se tome cuidado pelo motivo da má tradução de informações e

do má planejamento durante e depois do desenvolvimento, continuam presentes

nos diversos produtos de software produzidos e liberados, aproximadamente 10

defeitos a cada 1000 linhas de códigos, onde a maioria encontra-se em partes do

código raramente executadas. E quanto mais rápido determinarmos o erro, menor

o custo para fazer a correção do defeito e maior a probabilidade de corrigí-lo

corretamente. [9]

Então, pode-se observar que erros existem, são muitos, e encontrados

principalmente durante esta fase. Busca-se a solução, porém é preciso introduzir

atividades de Verificação e Validação ao longo de todo o ciclo de

desenvolvimento, as quais serão especificadas mais a seguir.

2.1.3. Validação e Verificação

Os produtos de software consistem em um conjunto de informações que são

analisadas e transformadas, e durante esta comunicação e transformação de

informações ocorrem enganos, interpretações errôneas e outras falhas, que são

chamados de erros, os quais devem ser determinados o quanto antes, de

preferência na própria fase em que são cometidos, como a de desenvolvimento,

fase que ocorre maior número de erros, pois tudo que se procura é produto de

qualidade, que atenda ao cliente e evolua a partir de suas necessidades.

A Verificação e Validação preocupam-se em estabelecer a existência destes

erros, pois deve-se preocupar em fazer algo que funcione e que principalmente

que seja útil ao cliente. Por isso tem-se a Validação e Verificação tomando um

bom tempo na parte de desenvolvimento, mas este tempo não será perdido e sim

útil para o processo à frente.
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Este processo de teste de software pretende garantir que o software satisfaz às

necessidades do cliente. A Verificação refere-se ao conjunto de atividades que

garante que o software implemente corretamente uma função específica. A

Validação refere-se a um conjunto diferente de atividades que garante que o

software que foi construído é rastreável às exigências do cliente. [8]

JOÃO ARAÚJO coloca essa questão de outra maneira:

Verificação: “Estamos construindo certo o produto?”.

Validação: “Estamos construindo o produto certo?”. [1]

Durante todo o desenvolvimento de um software devem ser aplicadas estas

técnicas de Verificação e Validação, como dito anteriormente, tentando sempre

buscar problemas ou defeitos no sistema e avaliar se o sistema pode ser utilizado

em uma situação operacional.

Estes testes devem ser feitos freqüentemente, pois quanto mais rápido o erro

for detectado mais fácil será corrigí-lo e menor será o custo para ficar bom.

Algumas organizações de desenvolvimento estão preferindo que entregue o

software com problemas, pois será mais barato corrigir quando o software falhar

do que ficar tentando descobrir o erro para corrigí-lo.

A Verificação e Validação abrange um grande conjunto de qualidade de

software que incluem as revisões técnicas formais, auditorias de configuração e

qualidade, monitoração do desempenho, simulação, estudo da viabilidade, revisão

da documentação, revisão de banco de dados, análise de algoritmos, teste de

desenvolvimento, teste de qualificação e teste de instalação. Então, pode-se notar

que neste processo vários testes são feitos e buscados para construir certo o

produto certo, para que saia um software bom o bastante para o seu uso. [5]

Ao término desta atividade de teste, fazendo tudo como se manda, verificando

e validando sem se preocupar com tempo, será possível garantir que o software
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funcionará do jeito que o cliente deseja, sem erros e satisfazendo seus desejos,

sendo que tantos erros já foram descobertos e corrigidos a tempo de ficar um

trabalho perfeito.

2.1.4. Evolução do software

O software deve evoluir à medida das necessidades do cliente, estando

sempre sujeito à mudanças, as quais poderá comprometer a integridade e

qualidade do software. Observa-se que na evolução o software continua sendo

desenvolvido mesmo depois de entregue. Então, nesta parte de evolução, entra a

modificação do software, modificação esta que estará de acordo com as

necessidades do cliente.

Para que o software seja ideal para o cliente, deve sempre estar passando por

estas mudanças que são intrínsecas, fundamentais e inevitáveis durante a

evolução.

Este é um fato que possui aspectos positivos e negativos. Positivos, pois o

software irá ser modificado e alterado para buscar melhorias e facilitar ainda mais

para o clientes, e negativas, pois com estas mudanças poderá ocorrer até à perda

do produto e também virão os erros, os quais deverão ser passados por testes e

pela validação e verificação.

É graças às modificações que o produto se concretiza e pode ser corrigido ou

melhorado e é também devido às modificações que surgem muitos problemas do

software que serão encontrados e corrigidos durante a evolução, como falado

anteriormente, buscando mais qualidade para o produto e melhorias para o cliente.

[4]

Tendo uma evolução de qualidade, passando por testes, correções, validações

e verificações pode-se garantir que o software seja também de qualidade, pois
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todo software exige um abastecimento e aperfeiçoamento contínuo, e uma busca

rígida de melhorias.

2.2. Conclusão

O principal desafio ao desenvolver um processo de software é melhorar a

qualidade e reduzir os custos, buscando assim um processo qualificado que

satisfaça as necessidades do cliente. Então entra estas fases do processo de

software, buscando qualidade e satisfação aos clientes, trazendo a eles um produto

que facilite e satisfaça suas necessidades.

Para que um processo seja qualificado, é preciso especificar os objetivos do

cliente, desenvolver de forma clara o que é desejado por ele, verificando sempre

se está construindo certo o produto, e validando se está sendo construindo o

produto certo segundo as necessidades do cliente. É é preciso modificar em

respostas às mudanças requisitadas, mas notar que nunca deve-se garantir um

produto certo, pois “não existe produtos certos e sim úteis”.

Em seguida, será falado mais detalhadamente sobre a Validação e

Verificação, sobre sua importância, dando maior ênfase às suas características.
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3. Processo de Validação e Verificação

Com a busca por melhoras em seus produtos de software, os desenvolvedores

a cada dia optam pela Validação e Verificação, considerando um mercado

competitivo e que, principalmente, exige qualidade e satisfação.

Todo software deve ser muito bom para o seu uso, o qual determinará o grau

de confiança necessária. Na Validação e Verificação, a confiança depende do

propósito do sistema, buscando sempre como é o software para a organização, e

como é evoluído à medida das expectativas do cliente, e nunca esquecendo do

mercado, que lançar o produto deve ser tão importante quanto achar os defeitos no

programa.

3.1. Planejamento da Validação e Verificação

O planejamento é bastante importante para a Validação e Verificação, pois é

necessário para optimizar os processos de testes e inspecção. Deveria ser feito

desde o início do desenvolvimento, sendo tudo planejado melhor e de maior

qualidade. Por isso, desta forma, facilitando a comunicação e a transformação de

informações, momentos os quais ocorrem o maior número de erros. [5]

As atividades de Validação e Verificação são testes que avaliam se o produto

está sendo construído certo e na medida das necessidades do cliente. São

essenciais para o desenvolvimento, pois procuram garantir um produto de

software com qualidade e baixo custo. E como são processos de apoio, precisam
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de uma infra-estrutura bem definida e adequada. [5]

Para tornar eficaz a Validação e Verificação, os testes devem ser

cuidadosamente planejados e desenhados. Tal planejamento e detalhamento, que é

o desenho, deverá ser feito por uma pessoa que entenda bem a metodologia a ser

utilizada.

Para um bom planejamento deve-se seguir o modele abaixo, que sugere itens

práticos para uma boa Validação e Verificação, como: [10]

Ø  Processo de teste

Ø  Quais os requisitos serão testados

Ø  Itens a serem testados

Ø  Escalonamento dos testes

Ø  Procedimentos de armazenamento de testes

Ø  Hardware e software para a realização dos teste

Ø  Restrições de projeto que afetam os testes.

3.1.1. Processo de Testes

Falar em Verificação e Validação sem falar em testes, seria inútil e sem

sentido algum. Então todo o planejamento de Verificação e Validação esta ligado

aos testes. O planejamento dos testes de produtos não triviais é complexo,

envolvendo muitos aspectos técnicos e gerenciais, e é aí que se deve saber bem

quem irá realizar este planejamento, com cuidado e cautela.
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A Validação e Verificação preocupa-se em garantir um produto de software

que funcione e seja útil ao cliente. Os testes são encarregados de encontrar os

defeitos em um programa para que sejam corrigidos logo após e durante todo o

processo de desenvolvimento.

A atividade de testes é uma etapa crítica para o desenvolvimento de software.

Freqüentemente, a atividade de testes insere tantos erros em um produto quanto a

própria implementação. Por outro lado, a Validação e Verificação está sempre

ressaltando que o custo para a correção de um erro na fase de manutenção é bem

menor do que quando se deixa para depois.

Os testes podem determinar o nível de qualidade em um produto, onde os que

não fazem testes podem vir a ser um produto que não seja de qualidade e podem

também não funcionar. E os testes vem dentro do palnejamento, pois para

conseguir-se o melhor proveito possível dos recursos alocados para eles.

Os testes devem também seguir alguns métodos: [10]

Ø  Para serem eficazes, os testes devem ser cuidadosamente desenhados e

planejados.

Ø  Durante e após a realização dos testes, os resultados de cada teste devem

ser minuciosamente inspecionados, comparando-se resultados previstos e

obtidos. E os desenvolvedores não são os mais indicados para se fazer

estes testes, os quais tem maior dificuldade em encontrar o problema,

então deve-se procurar pessoas independentes e experientes que farão este

tipo de trabalho.

Ø  Os testes são indicadores da qualidade do produto, mais do que meios

de detecção e correção de erros. Então os testes são encarregados em
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encontrar os erros, para que aí sejam feitas as correção, buscando

qualidade.

3.1.2. Processo de Inspecção

Os testes de programas requerem um grande trabalho. São feitos vários testes

a serem desenvolvidos, executados e examinados, o que poderá gastar muito

tempo e ficar em alto custo.

A inspecção de software está também ligada a qualidade, e é por isso que é

usada na Validação e Verificação de software, facilitando ainda mais a detecção

de erros.

A inspecção de software consiste em examinar o fonte com o objetivo de

descobrir anomalias e defeitos. É encontrar erros olhando o software, e sem

precisar de testes, é uma maneira mais fácil e de menor custo na detecção de erros

e anomalias.

As vantagens são várias e úteis, e preocupando com problemas contínuos, os

simples como por exemplo se todas as variáveis estão sendo utilizadas

corretamentes, ou ordem, tipo e número de parâmetros estão corretos, pois são

erros assim que trazem problemas mais a frente, e avaliadores se preocupando

com os problemas mais freqüentes e esquecem dos simples, e com uma inspecção

pode-se descobrir erros assim de uma maneira fácil e simples.

Para se fazer uma inspecção deve ser montada uma equipe de pelo menos

quatro elementos que farão as verificações, as quais já devem estar com alguns

itens disponíveis, como a especificação, o código sintaticamente correto e uma

lista de verificação de erros, que deve estar pronta antes de tudo começar. Mas

cada um destes membros devem estar principalmente familiarizados com os

padrões da organização.
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Começando assim, pode-se garantir grande sucesso, com o objetivo da

detecção de defeitos. A inspecção, quando iniciada, a medida de erros aparecendo,

devem ser anotados, os quais logo a frente serão corrigidos e ao final garantir

qualidade.

3.2. Refatoração

Refatoração é o processo pelo qual são feitas mudanças no código fonte,

cujo principal objetivo é fazer um programa mais reutilizável e fácil de ser

entendido. Os programadores procuram reestruturar o sistema sem mudar suas

funcionalidades para remover duplicidades, melhorar a comunicação, simplificar

ou adicionar flexibilidade. Refatoração é o processo que busca uma melhoria no

código, sem que seu comportamento seja modificado.

Assim que se implementa um programa, vem a busca por um produto que

apresente qualidade. Procuram achar um conjunto diferente de componentes que

fazem a mesma coisa já feita antes, as quais podem ser reunidas em uma só

função, e por fim mais simples.

Fazer a refatoração significa buscar melhorias, as quais, estão ligadas a

Validação e Verificação, que também buscam produtos que sejam satisfatórios ao

cliente.

Tudo isso pretende tornar o código mais claro, limpo, simples e elegante,

permitindo o uso de componentes mais simples e fáceis de serem entendidos.

Ao implementar uma funcionalidade do programa, os programadores sempre

perguntam se há algum jeito de mudar o programa existente para adicionar esta

funcionalidade. Após ter adicionado esta funcionalidade, os programadores

perguntam se agora eles conseguem ver como fazer o programa mais simples, mas

ainda rodando todas as funcionalidades. Isto é refatoração. Note que isto significa
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que algumas vezes você faz mais trabalho que o estritamente necessário para ter a

funcionalidade em funcionamento. Então, nota-se que ao buscar alterações em seu

programa, o que é muito importante na Validação e Verificação, evoluindo a

medida das necessidades do cliente, tudo será feito com menos esforço e mais

rapidez.

Deve-se porém saber bem quando usar a refatoração. Estes são alguns casos

que devemos sempre usar: [8]

Ø  Quando o código não estiver claro

Ø  Para eliminar código duplicado

Ø  Melhorar legibilidade

Ø  Separar a lógica existente de uma alteração necessária

Ø  Substituir um algoritmo por outro

Ø  Melhorar o desempenho.

Nota-se portanto que a refatoração adiciona qualidade ao sistema. Esta

qualidade está vista em alguns itens como: [8]

Ø  Reduzir o codigo duplicado

Ø  Aumentar a simplicidade

Ø  Facilitar a leitura

Ø  Melhorar a performance.
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Refatoração é o que mantem-se sincronizado com as próprias mudanças.

Várias vezes, a implementação algo novo em algum código inutiliza parcela

significativa de código antigo, porém deve-se tomar cuidado, não alterando sua

funcionalidade. Quando o design precisa mudar, mude-o. Coloque todas as novas

necessidades em prática. Mova a funcionalidade para classe que ela precise estar.

É preciso criar novas classes de ajuda para ela. E preocupar sempre com um bom

desing, mesmo que gaste algum tempo a mais.

É preciso buscar qualidade, seja Validando, Verificando, Testando ou

Refatorando. Clientes exigem cada vez mais qualidade e eficiência em seus

produtos.

3.3. Conclusão

A busca por um software de qualidade e que seja a medida que o cliente

deseja, pode não só trazer trabalho, mas também satisfação, motivação e vontade

de começar um novo processo, onde busca planejar, mas sempre Validando e

Verificando. Cabe a todos testar, descobrir erros, seja de uma forma ou outra, e

fazer que estes erros desapareçam para que possa garantir sucesso absoluto.

O próximo capítulo, é o estudo de caso. Tem como objetivo pesquisar nas

empresas as maneiras de se aplicar a Validação e Verificação e de conseguir um

produto de qualidade.
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4. Estudo de Caso

O presente estudo de caso tem como objetivo pesquisar as empresas da área

de desenvolvimento de software, verificando se elas trabalham com a Validação e

Verificação dos softwares. Mostrar a elas a importância que se tem em utilizar

estas atividades quando se busca produtos de qualidade.

Este estudo de caso pretende apresentar como são feitas estas atividades de

Validação e Verificação dentro do processo de desenvolvimento destas empresas

pesquisadas. Enfim, dentro de todo este capítulo será mostrado o perfil destas

empresas e como elas aplicam os conceitos de Validação e Verificação nos

Processos de Software.

Pretende-se também evidenciar o melhor compreendimento e a importância

destas atividades para a melhoria da qualidade no desenvolvimento de produtos de

software.

4.1. A Validação e Verificação nas Empresas de Software

A entrevista foi feita nas empresas, as quais tiveram grande prazer em ajudar

no desenvolvimento deste estudo de caso. Os membros das empresas me

receberam muito bem, onde também responderam com muita cautela e atenção.

Apena uma empresa se recusou a dar entrevista, dizendo que não faz o uso destas

atividades dentro de sua empresa.
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O questionário foi respondido por membros das empresas de

desenvolvimento de software, os quais me receberam muito bem e tiveram muita

atenção e satisfação ao responder o questionário.

Dentro das pesquisas desenvolvidas nas várias empresas de software, como

SWB (entrevistado Cléver), RM Sistemas Ltda (entrevistado Alexandre), Pólen

Techonologies (entrevistado Eduardo), TQI Tecnologia em Sistemas Ltda

(entrevistado Arley), Ferrer e Castro Soluções Comerciais (entrevistado Rafael),

Empresa X (não permitiu citar nome) nota-se que cada empresa adota diferentes

procedimentos, buscando Validar e Verificar seus softwares.

Existem empresas que ainda não fazem a Validação e Verificação. Isto foi

visto através daquela empresa que não quis dar entrevista devido não fazer estas

atividades de Validação e Verificação.

Dentro do processo de desenvolvimento das empresas pesquisadas, quase

todas usam tanto a Validação como a Verificação. Algumas acham que os

desenvolvedores são mais capacitados a fazerem a completa Validação e

Verificação quando acabam de implementar, ou mesmo, durante a própria

implementação.

Na maioria destas empresas, citadas acima, não se tem pessoa própria e

dedicada para fazer este trabalho. Tais empresas entendem que os próprios

desenvolvedores são os mais indicados, pois eles sabem o que acabaram de fazer e

se o que fizeram foi exatamente o que foi proposto. Além do mais, eles também

sabem onde podem ocorrer efeitos colaterais, que é um grande problema e que

causa um grande stress nos usuários finais (clientes), pois uma pequena

implementação poder atrapalhar uma outra parte importante que já funciona

corretamente há mais tempo. Para as empresas, os desenvolvedores inclusive

fazem verificação de possíveis erros que o usuário poderia cometer ao utilizar a
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implementação e criar códigos defensivos para estes tipos de procedimentos não

desejados.

Por outro lado, existem empresas que utilizam outros métodos para fazer a

Validação e Verificação do software. Estas empresas têm um departamento de

qualidade que Valida e Verifica tudo que é feito no departamento de

desenvolvimento. Este departamento de qualidade é composto de pessoas que

sabem tão bem sobre os desejos do cliente como o departamento de

desenvolvimento.

Tanto optando pelos desenvolvedores ou por uma equipe de qualidade para

fazer estes trabalhos de Validação e Verificação, para as empresas estes

profissionais devem ter sempre um perfil adequado, e o principal é conhecer bem

as necessidades do cliente.

Este profissional precisa ser uma pessoa altamente minuciosa, atenta a

detalhes, questionadora, extremamente crítica, e que tenha vastos conhecimentos

sobre o que trata o produto.

E sendo a equipe de qualidade, deve estar sempre a fim de discutir no mesmo

nível de conhecimento com o desenvolvedor. Deve discutir também com os

usuários, além de ser uma pessoa organizada, e não necessariamente precisa ter

profundos conhecimentos técnicos de informática, mas sim deve estar atenta a

necessidade do cliente.

No que foi visto, em relação às empresas pesquisadas, estas atividades

devem ser feitas paralelamente ao desenvolvimento, porém, algumas acham que

no momento do desenvolvimento deve ser pelo próprio desenvolvedor e depois

pela equipe responsável, pois diminui muito o tempo de qualificação da

implementação pela equipe, ou seja, a implementação já é finalizada quase com

qualidade total pelo desenvolvedor.
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E existem empresas que o próprio desenvolvedor faz todo o trabalho, também

se faz paralelo com o desenvolvimento, evitando erros maiores, menor tempo e

maior qualidade.

Cada empresa, com maneiras diferentes acha necessário Validar e Verificar.

Busca sempre qualidade, e mostra sempre a importância dela neste mercado

competitivo.

4.2. Como é feito a Validação e Verificação nas empresas

As empresas ainda não estão utilizando nenhuma ferramenta para fazer a

Validação e Verificação. Estão buscando soluções novas, e querendo coisas

diferentes para aplicar no mercado.

Em relação aos clientes, algumas empresas estão aplicando estes conceitos de

Validação e Verificação no final, mostrando qualidade em seus softwares e

satisfazendo as suas necessidades, sendo um produto ideal para o cliente. Mas por

outro lado, o cliente está sempre presente nas atividades desenvolvidas na

empresa, onde tudo é feito com sua participação. As empresas optam pelo

protótipo, que é apresentado ao cliente no início do desenvolvimento, querendo

qualificar ainda mais seus produtos.

4.3. A aplicação da Pesquisa sobre Validação e Verificação

Foi aplicado um questionário nas empresas de desenvolvimento de software.

Este questionário consiste em dez perguntas, onde as empresas pesquisadas

tiveram muita atenção e boa vontade em responder.

Estas perguntas serão apresentadas abaixo, seguidas das respostas obtidas e

por fim uma conclusão do que se pode notar. Esta conclusão é seguida de

gráficos, que serão de grande importância na visualização dos resultados.
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Após as perguntas estão os gráficos, a partir das respostas obtidas. Respostas

não claras, foi levado em consideração o que mais era praticado na empresa, onde

através da entrevista pode-se ser notado.

1. Dentro do seu processo de desenvolvimento, você faz a Verificação do

sistema? Como?

Respostas:

SWB:

Resp: Sim, fazemos a Verificação durante todo o processo, Onde é feita uma

reunião ao mês para que seja verificado tudo.

RM SISTEMAS LTDA:

Resp: Os desenvolvedores são instruídos a fazerem a completa validação do

acabaram de implementar, ou mesmo, durante a própria implementação.

PÓLEN TECHNOLOGIES:

Resp: Sim. Temos uma Metodologia desenvolvida pela empresa para verificação

dos erros dos sistemas.

TQI TECNOLOGIA e QUALIDADE EM INFORMÁTICA:

Resp: Sim, após a etapa de desenvolvimento é estabelecida uma nova etapa de

testes onde a verificação de todas as funcionalidades do sistema é onerosamente

feita.

FERRER E CASTRO SOLUÇÕES COMERCIAIS:

Resp: Sim, E seguido um roteiro para testar todos os passos que o usuário faz

quando se utiliza a aplicação.
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EMPRESA X
Resp: Sim. Utilizamos durante todo o desenvolvimento, tanto na fase inicial,

durante e após o processo de desenvolvimento, sendo a partir daí que garantimos

total segurança e qualidade.

Resultado: Como foi visto, todas as empresas pesquisadas, de maneiras diferentes,

estão utilizando a Verificação. Estão por dentro da importância que é um produto

de qualidade, e procurando qualidade fica indispensável a utilização destas

atividades durante o desenvolvimento.

O gráfico 1.1 mostra o resultado encontrado em relação à primeira pergunta.

Gráfico 1.1. Verificação.

2. E a Validação, é feita? Como?

Respostas:

SWB:

Resp: Sim, é feita a Validação passando ao usuário um protótipo para que ele

verifique se atenda suas necessidades.

100%

0%

Sim
Não
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RM SISTEMAS LTDA:

Resp: Aqui na RM, existe um departamento de qualidade (QSW) que valida

(homologa) tudo o que é feito no departamento de desenvolvimento (PDE). Eles

têm roteiros de homologação para diversos momentos, ou seja, podem validar

uma versão passando somente nos pontos que acabaram de ser implementados e

também nos principais processos do sistema para a verificação de possíveis efeitos

colaterais, ou fazer uma validação completa (que é mais demorada) passando por

todo o sistema verificando se os resultados são aqueles previstos e tabulados.

Estamos estudando ferramentas de homologação mais automatizadas para facilitar

este trabalho.

PÓLEN TECHNOLOGIES:

Resp: Sim. Através também de uma Metodologia Desenvolvida pela Empresa.

Esta metodologia ajuda e facilita a Validação e Verificação. E a Validação é tida

como uma atividade de grande importância dentro de todo o processo de

desenvolvimento.

TQI TECNOLOGIA e QUALIDADE EM INFORMÁTICA:

Resp: Sim, a validação é feita pelo próprio cliente, solicitante do sistema, após a

liberação do sistema construído.

FERRER E CASTRO SOLUÇÕES COMERCIAIS:

Resp: Sim, após fazer vários testes em uma determinada aplicação com diferentes

dados. O Sistema pode ser considerado testado, com isto validado. Estes testes

feitos além de verificar erros cometidos no desenvolvimento também Validam de

satisfazem as necessidades do cliente.

EMPRESA X
Resp: Sim. A Validação é feita da mesma forma que a Verificação, durante todo o

processo, e tendo sempre o contato com o cliente.
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Resultado: Procurando atender bem as necessidades dos clientes, as empresas

também optam por Validar seus produtos. Procuram melhores formas e buscam

satisfazer os clientes, porém todas as empresas pesquisadas fazem a Validação.

Estão procurando desenvolver produtos que atendam a tudo que o cliente deseja e

seja de grande aproveito dentro de seu ambiente de trabalho.

O gráfico 1.2 mostra o resultado encontrado em relação à segunda pergunta.

Gráfico 1.2. Validação.

3. Você acha que estas atividades devem ser feitas desde o inicio do

desenvolvimento ou podem ser deixadas para o final, porque?

Respostas:

SWB:

Resp: Estas atividades são de grande importância, porém devem ser feitas desde o

início do desenvolvimento.

RM SISTEMAS LTDA:

Resp: Na minha opinião estas atividades devem ser feitas paralelamente ao

desenvolvimento, porém, no momento do desenvolvimento pelo próprio

desenvolvedor e depois pelo homologador, pois diminui tempo de qualificação da

implementação pelo homologador, ou seja, a implementação já é finalizada quase

100%

0%

Sim
Não
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qualidade total pelo desenvolvedor, bastando ao homologador somente uma

certificação final tipo “pente fino”.

PÓLEN TECHNOLOGIES:

Resp: Devem ser revistas desde o início. Porque caso deixa para o final pode

acontecer uma situação inesperada onde pode acarretar a demora do sistema.

TQI TECNOLOGIA e QUALIDADE EM INFORMÁTICA:

Resp: Geralmente estas atividades são realizadas no final, entretanto acredito de

seria muito proveitoso, as mesmas serem realizadas continuamente durante a etapa

de desenvolvimento, após cada nova funcionalidade ser concluída, permitindo que

problemas que possam impactar em outros módulos do sistema não sejam

descobertos após várias integrações já terem sido realizadas, possibilitando

também um acompanhamento real por parte do cliente, que poderá interagir

melhor com o funcionamento do sistema, quando finalizado.

FERRER E CASTRO SOLUÇÕES COMERCIAIS:

Resp: Perde-se muito tempo efetuando as atividades de validação com isto melhor

que se efetue quando a aplicação já estiver finalizada.

EMPRESA X
Resp: A partir do início do levantamento, quando você já tem informações

suficientes, desde a especificação, sendo de grande importância, pois na fase de

especificação você encontrar questões, técnicas ou não, que irão gerar a

necessidade de complementar o levantamento. Se deixar para o final ficaria mais

difícil.

Resultado: Como foi mostrada, para a maioria das empresas esta atividade devem

ser feitas desde o inicio do desenvolvimento, podendo assim facilitar a busca por

erros, ganhar tempo e podendo até ter um custo menor. Mas algumas preferem
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efetuarem estas atividades de Validação e Verificação no final, achando que com

isso o tempo gasto será menor.

O gráfico 1.3 mostra o resultado encontrado em relação à terceira pergunta.

Gráfico 1.4. Desenvolvimento.

4. O que você acha realmente necessário para que um produto seja

satisfatório.

Respostas:

SWB:

Resp: Para que um produto seja satisfatório, deve ser feita uma análise bem feita e

a prototipação, para que seja à medida que o cliente deseja.

RM SISTEMAS LTDA:

Resp: A resposta para esta pergunta é muito ampla, mas posso citar: o produto

deverá no mínimo estar dentro da expectativa do cliente, a sua confecção deve

terminar no prazo previsto, o seu custo deve estar dentro do que foi proposto ao

mercado, o produto deverá atender a 100% ao que foi proposto, ele deve estar

65%

35%

Sim

Não
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certificado oficialmente pelos produtores do mesmo, deverá oferecer garantia de

funcionamento por um bom tempo, deverá ser fruto de uma sólida empresa, etc,

etc.

PÓLEN TECHNOLOGIES:

Resp: Sim. Com Certeza, pois você garante a Qualidade.

TQI TECNOLOGIA e QUALIDADE EM INFORMÁTICA:

Resp: A questão da realização de testes deve ser realmente levada a sério, pois

muito do comportamento e assim da qualidade do software está inteiramente

ligado a quantidade e qualidade dos testes realizados com o sistema. Um sistema

muito bem testado tem bem menos possibilidades de falhar quando posto a prova,

o que proporcionalmente implica em um produto satisfatório, do ponto de vista

das funcionalidades a que esse produto deve contemplar.

FERRER E CASTRO SOLUÇÕES COMERCIAIS:

Resp: Que atenda todas as necessidades do Cliente, ou seja, usuário, caso

contrario não consiga atender as expectativas esperadas para realizar a solução na

qual ele foi destinado, isto causa o ré trabalho com isto perca na produtividade.

EMPRESA X
Resp: Um produto será satisfatório para o cliente e para a empresa que desenvolve

quando este atender aos requisitos do cliente de forma mais completa possível,

tiver fácil usabilidade para o cliente (usuários finais) e qualidade de software. É

importante observar que para gerar um produto satisfatório é necessário envolver

o cliente/usuários durante todo o processo de desenvolvimento do sistema, com

isto você garante que está gerando o que realmente o cliente deseja e precisa.

Resultado: Como foi mostrado existe várias maneiras de tornar um produto

satisfatório, e dentre elas o essencial seria os testes que nunca podem ser

esquecidos, sendo eles de grande importância.
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5. Na empresa vocês têm uma equipe responsável pela Validação,

Verificação e Testes?

Respostas:

SWB:

Resp: Na empresa tem a equipe de desenvolvimento que durante o

desenvolvimento faz todos estes testes. Tem também o coordenador desta equipe

que faz testes integrados e por fim tudo é passado por um responsável geral que

verifica se estes testes foram feitos.

RM SISTEMAS LTDA:

Resp: Aqui na RM temos um departamento exclusivo para certificação de nossos

produtos chamado QSW (Qualidade de Software) que conta hoje com 40

profissionais e tem metodologia própria de trabalho, com vasta documentação.

PÓLEN TECHNOLOGIES:

Resp: Sim. Temos uma Equipe Chamada Web-Checout que apenas fica

responsável por realizar testes nos sistemas.

TQI TECNOLOGIA e QUALIDADE EM INFORMÁTICA:

Resp: Na política de testes utilizada hoje, os próprios desenvolvedores são

responsáveis pela realização dos testes. Entretanto, na etapa de testes finais, cada

desenvolvedor é responsável por testar exclusivamente as funcionalidades do

sistema não desenvolvidas por ele.

FERRER E CASTRO SOLUÇÕES COMERCIAIS:

Resp: Não, onde o trabalho de validação e testes é dever de quem desenvolve.

Não temos equipe responsável.
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EMPRESA X
Resp: Sim, há uma equipe que dedica a Validação e Verificação. E esta será

envolvida nas demais fases do processo de desenvolvimento.

Resultados: Cada empresa opta por maneiras diferentes de testar seus produtos.

Algumas tem uma equipe responsável por fazer estes testes, outras são os próprios

desenvolvedores que realizam estas atividades. Mas durante o desenvolvimento,

os desenvolvedores estão sempre atuando nestas atividades, independente de

terem a equipe de qualidade responsável. Nas respostas obtidas, tiveram algumas

confusas, onde utilizavam os desenvolvedores mais tinham uma equipe

responsável, então foi considerado no gráfico a Equipe responsável.

O gráfico 1.4 mostra o resultado encontrado em relação à quinta pergunta.

35%

65%

Sim
Não

Gráfico 1.4. Equipe Responsável.

6. Qual é o perfil do profissional para que ele faça Validação, Verificação

e Testes?

Respostas:
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SWB:

Resp: Um profissional que tenha experiência em desenvolvimento e que tenha

bom relacionamento com o cliente. Enfim não é preciso ter vastos conhecimentos

em informática, mas sim conhecer bem as necessidades do cliente.

RM SISTEMAS LTDA:

Resp: Ele precisa ser uma pessoa altamente minuciosa, questionadora,

extremamente crítica, além de ser uma pessoa organizada, e não necessariamente

precisa ter profundos conhecimentos técnicos de informática.

PÓLEN TECHNOLOGIES:

Resp: São pessoas Desenvolvedoras e com Experiência em Programação e

Qualidade de Software.

TQI TECNOLOGIA e QUALIDADE EM INFORMÁTICA:

Resp: Hoje em nossa equipe, ainda não existe um profissional exclusivamente

dedicado a realização de verificações e testes.

FERRER E CASTRO SOLUÇÕES COMERCIAIS:

Resp: Nesta parte de Testes quanto mais experiência em desenvolvimento melhor,

mais e necessário ter discernimento para se enxergar a aplicação do lado do

usuário, muitas vezes quando testamos não levamos em consideração que o

usuário não tem a obrigação de conhecer como o sistema e por dentro.

EMPRESA X
Resp: O profissional deve ter conhecimento em técnicas de análise de sistemas,

em desenvolvimento de sistemas em geral. Preferencialmente já conhecer a área

de negócio do cliente ou ser treinado para isto. Além da parte técnica, este

profissional deve ter uma boa postura, pois estará em contato com o cliente. É

importante ainda ter uma boa redação.
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Resultado: O profissional deve conhecer bem o cliente e saber todas as suas

necessidades. Existem empresas que preferem aqueles que entendam bem sobre

desenvolvimento e outras já acham que não necessariamente necessita ter

conhecimento em informática. Este gráfico a seguir mostra esta discussão onde ter

ou não conhecimento em informática, onde este conhecimento se relata a

linguagens de programação, análise e projeto, dentre outros conhecimentos

importantes dentro do desenvolvimento de um produto de software.

O gráfico 1.5 mostra o resultado encontrado em relação sexta pergunta.

35%

65%

Sim
Não

Gráfico 1.5. Perfil do Profissional.

7. Um termo bastante falado e usado hoje é a Refatoração, cujo principal

propósito é fazer um programa mais reutilizável e fácil de entender, sem

alterar no seu comportamento. Vocês utilizam e acham importantes?

Porque?

Respostas:

SWB:

Resp: Não, ainda não se usa na empresa. Considero a Refatoração muito útil e

importante, por isso precisamos pensar na opção de utilizar.
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RM SISTEMAS LTDA:

Resp: Para ser sincero estou conhecendo este termo agora, mas o conceito dele é

praticado aqui na RM desde os primórdios da empresa e tratado hoje com muita

seriedade por todos, desde o desenvolvedor até quem comercializa o produto.

Além de fazermos um produto fácil de entender, com telas auto explicativas e

bastante visuais, procuramos adotar um padrão de interface igual para todos os

módulos de nosso produto, além de valorizarmos muito o help on line exatamente

para tirar dúvidas dos usuários no momento em que ele opera o sistema e no

contexto que ele está.

PÓLEN TECHNOLOGIES:

Resp: Claro. Pq economiza tempo. Fazer um programa que pode ser reutilizado

no desenvolvimento de outros a frente traz grande vantagem e economiza tempo,

sendo também simples de ser entendido.

TQI TECNOLOGIA e QUALIDADE EM INFORMÁTICA:

Resp: Sim, a partir desta utilização torna-se mais fácil à realização de futuras

manutenções, pois não existe redundância de funcionalidades. Um programa mais

simples fica muito mais fácil na garantia de qualidade.

FERRER E CASTRO SOLUÇÕES COMERCIAIS:

Resp: De certa maneira sim, sempre que desenvolvo penso em fazer de uma

maneira que o programa seja todo configurado e administrado totalmente pelo

usuário de uma maneira que ele mesmo resolva suas necessidades intuitivamente

conforme elas vai surgindo.

EMPRESA X
Resp: Todos os novos softwares são desenvolvidos sempre buscando uma maior

reutilização de códigos e precisam ser simples e fáceis de entender. É importante

desenvolver software com esta visão, pois você terá sempre um ganho muito

grande na manutenção deste software. O fácil entendimento irá minimizar as
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falhas por erros de interpretação e isto associado à reutilização garantirá facilidade

na manutenção e garantia de um software consistente.

Resultado: Este termo para alguns entrevistados foi estranho, mas depois de

explicado, concluíram que utilizam. Mas há empresas que não fazem o uso da

Refatoração. As respostas sobre Refatoração foram um pouco confuso, mas o

gráfico foi construído a partir das conclusões tiradas a partir da entrevista e

também do debate, sendo este um dos termos mais debatidos durante a entrevista

nas empresas.

O gráfico 1.6 mostra o resultado encontrado em relação à sétima pergunta.

Gráfico 1.6. Refatoração.

8. Vocês utilizam alguma ferramenta para fazer a Verificação e

Validação?

Respostas:

SWB:

Resp: Não, já se foi estudado, mas não se usa nenhuma.

15%

85%

Sim
Não
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RM SISTEMAS LTDA:

Resp: Por enquanto não, mas estamos estudando algumas do mercado para as

utilizarmos ainda este ano. Será inclusive de grande importância o

desenvolvimento de uma metodologia, e estamos estudando para que seja feito

dentro da empresa.

PÓLEN TECHNOLOGIES:

Resp: Não. Ainda não se utiliza nenhuma ferramenta, mais seria de grande

importância, na busca maior por qualidade.

TQI TECNOLOGIA e QUALIDADE EM INFORMÁTICA:

Resp: Em partes. Temos alguns aplicativos responsáveis por monitorar (verificar)

o funcionamento de outros e capazes de comunicar os responsáveis técnicos em

caso de falha na execução dos mesmos.

FERRER E CASTRO SOLUÇÕES COMERCIAIS:

Resp: Não, nenhuma ferramenta é utilizada dentro da empresa, mais seria

importante pensar nesta possibilidade.

EMPRESA X
Resp: Utilizamos ferramentas e apoio para modelagem do sistema, quando

necessário.

Resultado: Podemos concluir que a maiorias das empresas ainda não estão

utilizando nenhuma ferramenta para fazer a Validação e Verificação, mas algumas

empresas já estão estudando estas ferramentas já existentes e procurando

desenvolver novas metodologias. Então seria muito útil a apresentação de uma

nova metodologia, onde poderia ser praticado e indicado para a construção de

trabalhos futuros.
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O gráfico 1.7 mostra o resultado encontrado em relação a oitava pergunta.

85%

15%

Sim
Não

Gráfico 1.7. Ferramentas.

9. Como vocês aplicam os conceitos de Verificação e Validação aos seus

clientes?

Respostas:

SWB:

Resp: Estes conceitos são aplicados através de um protótipo que é apresentado a

ele e onde ele verifica se atende as suas necessidades, e também durante todo o

processo.

RM SISTEMAS LTDA:

Resp: A aplicação junto aos clientes é quando liberamos versões de nossos

produtos estáveis e sem bugs, evitando que o mesmo recorra ao nosso suporte

para comunicação de problemas, ou mesmo para tirar dúvidas.
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PÓLEN TECHNOLOGIES:

Resp: Cada cliente é um caso específico, pois se refere muito a regra de negócio,

mas a verificação é feita referente à metodologia da empresa para caso simples e

para verificações mais complexas é necessário o acompanhamento do Analista do

Cliente para melhor Desempenho.

TQI TECNOLOGIA e QUALIDADE EM INFORMÁTICA:

Resp: Hoje, o conceito de validação é totalmente aplicado pelos clientes que

realizam essa operação, sendo apenas o resultado de sua avaliação nos reportado

após a sua realização.

FERRER E CASTRO SOLUÇÕES COMERCIAIS:

Resp: De certa maneira e efetuado um manual do usuário com os passos que o

Cliente deve seguir para utilização do Sistema, então e reservada um período de

testes em ambiente de produção no qual os dados são trabalhados e observados.

EMPRESA X
Resp: Tendo sempre contato com o cliente e procurando sempre apresentar o

produto com qualidade.

Resultados: Estes conceitos são sempre aplicados ao cliente. Adotam-se maneiras

diferentes, seja através do resultado, ou como na empresa SWB, que faz um

protótipo que é apresentado ao cliente no inicio e através de reuniões onde o

cliente participa todos os meses. Então através das respostas obtidas não se pode

montar gráficos.

10. Enfim, o que você acha da Verificação e Validação, é mesmo útil?

Respostas:
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SWB:

Resp: Indispensável.

RM SISTEMAS LTDA:

R. Diante de tudo o que explanei acima, é fundamental!!!

PÓLEN TECHNOLOGIES:

Resp: Excelente, pois evita erros e Retrabalho.

TQI TECNOLOGIA e QUALIDADE EM INFORMÁTICA:

Resp: Sim, a verificação constante permite acompanhar a vida do sistema,

possibilitando assim a identificação de possíveis modificações a serem realizadas

visando melhorar o desempenho esperado do mesmo. Quanto à validação, é

bastante importante, pois permite paralelo entre o requisitado e o desenvolvido,

possibilitando que futuras ações sejam tomadas nesse sentido visando as

diferenças muitas vezes encontradas em se tratando deste assunto.

FERRER E CASTRO SOLUÇÕES COMERCIAIS:

Resp: Sim, sem ele os problemas podem acontecer quando menos estiver

esperando, evitando perca de produtividade e desgaste com o cliente.

EMPRESA X
Resp: A Validação e Verificação são essenciais para o processo de

desenvolvimento de software. Sem ela você não tem como garantir que a

satisfação do cliente será atendida de forma satisfatória.

Resultado: Com certeza, é útil e indispensável. A Verificação garantindo um

produto sem erros e a Validação atendendo as necessidades do cliente. O gráfico

abaixo relata a utilização destas atividades dentro das empresas de hoje, e mostra

como é mesmo praticado a Validação e Verificação.
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O gráfico 1.8 mostra o resultado encontrado em relação a décima pergunta.

Gráfico 1.8. Validação e Verificação.

4.4. Debate sobre Validação e Verificação

Apesar de todas as empresas pesquisadas utilizarem estas atividades durante o

desenvolvimento, após a entrevista foi debatido a importância que elas trazem

para um produto, podendo garantir total qualidade a seus produtos.

As empresas que utilizam estas atividades no final foi mostrado a eles além

das de ser essencial seu uso desde o inicio do desenvolvimento, várias outras

vantagens, como o uso da refatoração, que facilita muito e busca também

qualidade. Enfim, a sua importância geral na busca por qualidade.

Sobre Refatoração foi muito discutido, sendo um termo novo e útil no

desenvolvimento. Foi falado da maior qualidade que também pode ter um produto

que seja mais fácil de ser entendido, e podendo também ser reutilizável.

4.5. Conclusão

Hoje as empresas estão atentas em relação aos clientes, onde não medem

esforços em busca de sua conquista.

0%

100%
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Não
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Como o esperado, as empresas estão utilizando a Validação e Verificação em

seus produtos. De forma e com idéias diferentes, estes termos estão bem utilizados

dentro das empresas.

Cada empresa adota tipos diferentes de Validar e Verificar seus produtos, mas

todas garantem a satisfação de seus clientes.

Nota-se então, a importância deste trabalho dentro das empresas, onde mostra

toda a realidade do mundo atual. Portanto, nota-se que pode considerar este

trabalho um Documento Científico Válido.

Validar e Verificar é Indispensável.
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5.0. Conclusão

Atualmente devido a grande importância dos computadores, o software se

tornou vital na vida das pessoas. O desenvolvimento dos softwares precisa ser

feito com muito cuidado e deve ser acompanhado desde o início até a sua

conclusão, devido a importância que se tem no cotidiano das pessoas.

Tornando assim fatores centrais na sociedade. E em conseqüência do mercado

cada vez mais competitivo, as empresas de desenvolvimento, estão cada vez mais

atentas para a necessidade da implantação da qualidade. Esta implantação, a cada

dia que passa, torna-se vital para que estas empresas sobrevivam no mercado,

onde tudo que o cliente busca é atender as suas necessidades através de um

produto de qualidade.

Com isso, a busca por qualidade aumenta muito, e é onde se enquadram as

atividades de Validação e Verificação, sendo elas atividades que buscam melhorar

o processo de desenvolvimento e por conseqüência vem o produto de qualidade.

Para que um produto tenha qualidade, não é preciso somente ter ausência de

erros, mas sim um produto que possa evoluir a medida que o cliente evolui.

Notamos que a Verificação refere-se a estes erros, em conseguir, no final, um

produto que funcione. A Validação se preocupa com um produto que satisfaça as

necessidades do cliente e que possa evoluir a medida da sua evolução.
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As empresas procuram construír produtos com qualidade, então, como

mostrado no estudo de caso as empresas utilizando estes fatores, e estas atividades

de Validação e Verificação.

Podemos então concluir a importância destes fatores dentro da qualidade. Sua

utilização se torna cada vez mais necessária e importante dentro deste mercado

exigente e competitivo. E é por ser um mercado competitivo que temos que estar

cientes de que Validar e Verificar é preciso.

Validar e Verificar os produtos é muito útil, sendo assim Necessário.

Enfim, a Validação e Verificação é indispensável!!!!!!!!

Como Trabalhos Futuros, é recomendável que cada vez mais o assunto

Validação e Verificação seja abordado tendo sempre como referências as

experiências que as empresas oferecem, portanto, os estudos de casos são uma

excelente fonte de pesquisa e estudo para o aperfeiçoamento de qualquer

profissional. E fica também proposto o desenvolvimento de uma metodologia,

pois as empresas estão em busca de novas metodologias no auxílio destas

atividades.
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