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ABSTRACT 

This article presents an ongoing work on how it may be possible to 

work on software development using not only agile methodologies 

for the processes, but also the use of Design Thinking for the 

requirements analysis and software quality measurement. Given 

that there is the difficulty in the software process of understanding 

what the user really needs through Requirements Engineering, 

much of the fact that the software product is intangible and difficult 

to measure, it is necessary to listen to the end user about what he 

really needs. This process brings the Thinking Design mental 

model to improve the process of understanding what the user really 

needs, using their pillars: empathy, collaboration and prototyping. 

From this process, we can arrive at an extremely assertive 

Requirements Analysis model as to what the end user actually 

needs from that software product. On the other hand, we have to 

measure the quality of software, where we have measures that are 

more linked to the process and less linked to fit with qualitative 

metrics such as usability or productivity results that the user has 

reached. Based on this, a study was made on the possibility of using 

Design Thinking to help the Software Engineering process, 

listening to the user more and delivering software that he, the end 

user, unconsciously modelled, working only the interpretation of 

problems and needs according to the actual needs of that user. 
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1 Resumo  

Este artigo traz um trabalho em andamento sobre como pode ser 

possível trabalhar o desenvolvimento de software utilizando-se não 

somente de metodologias ágeis para os processos, mas também do 

uso de Design Thinking para os processos de análise de requisitos 

e de medição de qualidade de software. Dado que há a dificuldade 

no processo de software de entender o que o usuário realmente 

necessita através da Engenharia de Requisitos, muito pelo fato do 

produto de software ser intangível e difícil de mensurar, é 

necessário que haja a escuta ao usuário final sobre o que ele 

realmente necessita. Esse processo traz o modelo mental Design 

Thinking para melhorar o processo de entendimento do que o 

usuário realmente precisa, utilizando-se dos seus pilares: empatia, 

colaboração e prototipação. A partir deste processo, podemos 

chegar a um modelo de Análise de requisitos extremamente 

assertivo quanto ao que o usuário final de fato necessita daquele 

produto de software. Por outro lado, temos que medir a qualidade 

de software, onde temos medidas mais ligadas ao processo e menos 

ligadas ao fit com métricas qualitativas como a usabilidade ou os 

resultados de produtividade que o usuário atingiu. Com base nisso, 

procurou-se fazer um estudo sobre a possibilidade de utilizar de 

Design Thinking para ajudar o processo de Engenharia de 

Software, ouvindo mais o usuário e entregando software que ele, o 

usuário final, modelou inconscientemente, trabalhando apenas a 

interpretação de problemas e necessidades de acordo com as reais 

necessidades desse usuário. 

2 Introdução 

O desenvolvimento de software é um processo que abrange gestão 

de produtos e projetos de forma ampla, mas que é de extrema 

complexidade por lidar com diferentes tipos de métodos, 

expectativas, pessoas, possibilidades técnicas, processos e um 

resultado que nem sempre é compreendido pelos stakeholders. 
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O software entregue é intangível [8] justamente por gerar diferentes 

expectativas entre quem contratou o desenvolvimento do software 

(stakeholder), o usuário final do software (usuário final) e a equipe 

de desenvolvimento. A definição de pronto de um software é 

relativa mesmo quando temos um processo de engenharia de 

requisitos rigorosa e complexa antes do desenvolvimento. Isso 

ocorre, em grande parte dos casos, porque não houve ou uma 

definição de escopo ou o escopo não levou em consideração as reais 

necessidades dos usuários [5]. 

O processo de Engenharia de Software em sua definição [6] nada 

mais é do que entregar software. No entanto, apesar de haver uma 

entrega de um artefato, este artefato não considera para quem ele 

será de fato entregue. Mesmo sabendo que o stakeholder estará 

pagando por aquele software, o desenvolvimento nem sempre leva 

em consideração o usuário final. No levantamento de requisitos ele 

não é ouvido e muito menos é ouvido no processo de mensuração 

de qualidade daquele software. Por conta disso, haverá o 

desequilíbrio entre as expectativas geradas em cada um dos atores 

do processo de software [6]. 

Sabe-se que para desenvolver softwares de qualidade, é necessário 

trabalhar com processos ou metodologias que permitem a 

padronização desses processos e faz com que seja possível ter 

métricas razoáveis para calcular a qualidade do software que é 

produzido.  

O Design Thinking permite que seja feito esse nivelamento de 

expectativas no que diz respeito ao software que será entregue, 

visto que o modelo mental permite que o usuário final seja colocado 

no centro do processo, trazendo benefícios para os três pontos do 

processo (desenvolvimento, stakeholders e usuário final). 

Neste trabalho, estudou-se a viabilidade do Design Thinking como 

modelo mental no processo de Engenharia de Software como um 

todo, passando por outras metodologias de desenvolvimento de 

software e gestão de projetos para cinco startups diferentes em um 

processo de aceleração, para que estas pudessem desenvolver 

exatamente o software que lhes faria sentido colocar no mercado 

sem que houvesse interferência no processo no qual já estão 

habituadas. 

3 Métodos tradicionais 

Quando se fala em modelo tradicional de desenvolvimento de 

software, fala-se em um tipo de produção que leva em consideração 

etapas claramente bem definidas e que precisam ser validadas uma 

a uma para ser passado para a próxima etapa [3]. Baseado em um 

processo da Engenharia Civil ou Mecânica, foi adaptada à 

Engenharia de Software como forma de desenvolver softwares em 

larga escala e também em grandes equipes de desenvolvimento. 

No entanto para que o desenvolvimento de cada software fosse 

bem-sucedido, o processo de pesquisa para que a engenharia de 

requisitos fosse bem executada é extremamente meticuloso para 

que todos os requisitos do software sejam atendidos para o usuário, 

assim gerando uma documentação bastante rica [8], como uma das 

premissas da metodologia de desenvolvimento de software. 

A organização do processo é bastante organizada devido aos papéis 

serem bem definidos entre quem deve desenvolver o software, 

quem deve desenhar e quem são as pessoas responsáveis pelo 

processo de testes e qualidade do software. 

Nenhuma das startups estudadas trabalha com esse modelo, no 

entanto alguns pontos do método são importantes de destacar, como 

a geração de requisitos ser feita inteiramente antes do processo ser 

iniciado, o que pode gerar impressões mais aprofundadas sobre os 

usuários. 

4 Métodos ágeis 

As metodologias ágeis são um formato mais contemporâneo de 

desenvolvimento de software onde se trabalha a participação ativa 

do cliente, a comunicação recorrente entre a equipe de 

desenvolvimento e a entrega rápida de valor para o cliente, segundo 

o Manifesto ágil [9]. Os métodos ágeis permitem o trabalho em 

sprint curtos, que podem ser funcionalidades lançadas em sete ou 

catorze dias, por exemplo, entregando valor para o cliente que 

poderá testar durante o período de desenvolvimento. No entanto, 

por ter sprints curtos, o software peca em alguns pontos como a 

falta de documentação ou a precariedade da documentação do 

software desenvolvido ou do software que é lançado em cada 

sprint. 

Por ter um modelo de comunicação interna e externa muito 

facilitados, uma vez que são realizados encontros de lançamento e 

planejamento no início de no fim de cada sprint, o cliente sempre 

tem acesso fácil ao protótipo desenvolvido e se permite iterar entre 

o que o está sendo desenvolvido e o usuário final. Por outro lado, o 

usuário tem acesso somente ao ser finalizado o protótipo, sem que 

ele seja ouvido antes de se começar o sprint, o que pode fazer com 

que as falhas — que são previsíveis durante o período de 

desenvolvimento — sejam mais frequentes do que o que se espera. 

Todas as startups estudadas usam alguma das metodologias ágeis 

em seus processos, permitindo que sejam geradas pequenas porções 

dos produtos aos seus usuários, como o formato de pequenos 

protótipos funcionais dos seus produtos. 

5 Design Thinking  

O Design Thinking é um modelo mental de desenvolvimento de 

negócios inovadores que permite centrar todo o processo de 

produção em como as pessoas podem ser atingidas pelo que se está 

desenvolvendo. Apesar de ser um modelo de desenvolvimento de 

negócios e de ideias de design, o Design Thinking pode ser aplicado 

de diversas formas dentro de outros processos, como no caso deste 

trabalho, a gestão de projetos de Engenharia de Software. 

O processo de Design Thinking se baseia em três importantes 

pilares [1]: Empatia, Colaboração e Experimentação. 

O pilar da empatia busca colocar todas as pessoas que participam 

do processo de desenvolvimento no lugar das pessoas que serão 

atingidas pelo desenvolvimento deste projeto. Dessa forma, tudo 

que as pessoas precisam entender sobre o processo, quem deve ser 

o público-alvo de determinada solução deve ter seu comportamento 

decifrado pelos participantes do projeto. 

O pilar da colaboração busca entender como cada uma das pessoas 

que participam do projeto podem ajudar em cada momento, 
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facilitando o processo de desenvolvimento e trabalhando 

efetivamente em equipe para que o resultado seja o melhor 

possível; 

O pilar da experimentação propõe que quando um estudo sobre as 

dores de um usuário e suas necessidades são entendidas, os 

participantes do projeto precisam criar um protótipo que minimize 

ou resolva a dor do usuário, colocando-o para usar e dar feedbacks, 

gerando aprendizado sobre o processo. 

Ao utilizar como método de desenvolvimento, parte também da 

premissa de que o que será desenvolvido deve ser inovador, mas 

mais que isso ele deve ser: desejável, economicamente viável e 

tecnicamente possível [1]. 

 

Figura 1: Premissas do Design Thinking 

O Design Thinking trabalha com cinco fases básicas para que um 

projeto seja bem-sucedido, sendo elas: 

1. Descoberta: onde a empatia é o ponto mais importante no 

processo. Os atores do processo devem entender e divergir 

sobre como os usuários sofrem com determinado problema 

que deve ser resolvido. Nesse momento, são coletados todos 

os possíveis problemas que o usuário pode ter com relação ao 

problema em questão; 

2. Interpretação: momento de conversão de ideias onde os atores 

do processo se colocam para agregar ao que foi coletado 

algumas ideias e assim entender o que deve ser a necessidade 

do usuário. Nesta etapa, também são pensadas formas de 

interpretar a empatia causada pelo processo na descoberta e 

unir às informações das dores das pessoas; 

3. Ideação: A partir desse momento, são pensadas as 

necessidades das pessoas para que sejam resolvidas as dores 

destes. É um momento de divergência em que todos tem a 

possibilidade de fazer observações e pensar em como 

poderiam ser a soluções desses problemas levantados; 

4. Experimentação: este é um momento de criar protótipos da 

solução pensada na ideação e entregar ao usuário para que ele 

teste e gere novo feedback sobre suas impressões da solução 

pensada. Neste momento não são desenvolvidas soluções 

acabadas, apenas protótipos que passem a ideia do que as 

pessoas poderão ter como solução dos seus problemas no 

desafio proposto. É um momento de ouvir e interpretar o 

usuário, assim como na segunda fase 

5. Evolução: a evolução do processo acontece ao final de um 

ciclo de empatia, colaboração e experimentação, onde se 

ouviu o usuário, pensou no que ele sentia, via e falava, 

interpretou e entregou um protótipo a esses usuários. Após 

colher o feedback na fase anterior, os participantes do 

processo podem agora pensar em como evoluir o protótipo 

baseado no que se ouviu dos usuários e no que deve ser 

remodelado. 

 

Figura 2: Processo de Design Thinking. Etapas de divergência 

e convergência 

Todo o processo deve se repetir até que a solução esteja satisfatória 

para o usuário. É importante levar em consideração que o processo 

também pode permitir evolução de um projeto ad-eternum pelo 

próprio princípio inovador que o Design Thinking possui. 

6 Gestão de projetos com Design Thinking  

 

Dado que o processo de Design Thinking é promovido para 

pessoas, deve-se pensar em como os processos que envolvem o 

usuário final pode ser trabalhado. Para este trabalho, foram 

repensados os planejamentos de duas etapas: a Engenharia de 

Requisitos e a Medição de Qualidade. 

Para a análise de requisitos, o Design Thinking permite que se 

trabalhe a empatia para gerar valor para as pessoas através de 

conversas, validações e entendimento da dor do usuário. Assim, o 

processo de requisitos é naturalmente convertido para o processo 

de Descoberta, do Design Thinking. 

O processo de qualidade de software, no âmbito da Engenharia de 

Software somente é efetuado quando ao final do desenvolvimento, 

onde é entregue ao usuário final, não permitindo — de forma geral 

— reformular ou reescrever um trecho de software que já está com 

o público. No entanto, quando trabalhamos orientados ao que o 

usuário final necessita, unindo às metodologias ágeis que permitem 

um desenvolvimento contínuo, seria possível mensurar qualidade 

no processo na fase de evolução, através de lições aprendidas e 

ciclos curtos de desenvolvimento. 

Nesse sentido, o processo de Engenharia de Software utilizando 

Design Thinking pode manter o ponto focal em cinco etapas 

importantes: 

1. Empatia: nesta etapa, onde é necessário inicialmente analisar 

com o cliente (e validar) tudo que deveria ser julgado como 

desejável, pensando nas pessoas que usarão aquele produto, 

sem restrições. Além disso, também devem ser feitas pesquisas 

e entender como os usuários se comportam sem o uso do 

software que deverá ser desenvolvido. Neste estudo, 

propusemos um laboratório de Design Thinking de 8 horas, 

onde as pessoas poderiam pesquisar com os possíveis usuários 
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do software quais seriam esses requisitos e como esses 

requisitos seriam implementados; 

2. Idealização: nesta etapa, volta-se ao que o cliente descreveu 

os requisitos e como os usuários daquele software veem um 

software em que utilizariam e a partir desse momento discute-

se o que poderia ser de fato uma necessidade do usuário e o 

que poderia atender o cliente no processo de desenvolvimento. 

É um momento de convergência em que o cliente pode 

repensar quais os requisitos poderiam ser trabalhados com 

base no que foi proposto na etapa anterior. Assim, os 

requisitos são priorizados e assim, se produzem as user 

stories; 

3. Elaboração: a partir deste momento, orienta-se o processo ao 

desenvolvimento de tarefas e em qual deve ser a solução para 

a resolução do problema que será desenvolvido. Esta etapa 

pode ser interpretada com a seguinte pergunta: “Como 

podemos fazer?”. Este é um momento de divergência onde as 

user stories se transformam em tarefas priorizadas para serem 

colocadas em um Sprint Backlog; 

4. Implementação: a implementação é basicamente a etapa onde 

o protótipo é desenvolvido com base nas soluções propostas 

dentro do processo até então. Todas as premissas após sua 

validação são postas em prática através de um protótipo que 

será colocado em prática ao final desse processo, quando este 

é enviado ao usuário para que sejam colhidos os feedbacks. 

Note que o cliente não é o ator principal na entrega do 

protótipo, mas sim o usuário. O cliente tem acesso aos 

feedbacks e tem poder de decisão sobre o que será 

desenvolvido, mas sempre se utilizando do processo que está 

sendo desenvolvido dentro da gestão do projeto. Nesta etapa, 

a metodologia de desenvolvimento de software da equipe de 

desenvolvimento pode ser qualquer uma, desde que seja 

possível reduzir o escopo do que está sendo desenvolvido 

naquele espaço de tempo; 

5. Evolução: nesta etapa, é feita uma reunião de retrospectiva de 

todo o processo e o cliente recebe o feedback do que fora 

desenvolvido e testado pelo usuário. Ao final do processo, 

trabalha-se todo esse material e decide-se se é necessário um 

novo ciclo — que se inicia a partir do primeiro item — ou se 

aquele problema foi resolvido com sucesso e não serão mais 

necessários novos ciclos de desenvolvimento. Nesta etapa, 

como existe o processo de avaliação do que está sendo 

desenvolvido, são medidos os pontos de qualidade do software 

para avaliar se este sprint foi bem-sucedido e se haverá um 

novo ciclo de desenvolvimento. Com esta etapa, conclui-se o 

ciclo de vida do processo de Engenharia de Software com 

Design Thinking. 

Dessa forma, monta-se o processo de desenvolvimento com as 

startups para sua aceleração. 

CONCLUSÃO 

Este trabalho mostra que é possível viabilizar uma ferramenta que 

auxilia as metodologias de desenvolvimento de software, onde se 

cria um produto de software orientado às necessidades do usuário 

e não somente pensando nos processos de software e na qualidade 

do código produzido. O processo de ouvir o usuário desde o início 

pode trazer um desenvolvimento mais rápido e assertivo quanto ao 

que o usuário precisa no software. 

O Design Thinking ainda é novo em relação a metodologias de 

desenvolvimento mais antigas, no entanto permite que seja 

adequado à Engenharia de Software com certo sucesso já que ele 

pode ser integrado aos métodos já existentes.  

Este é um método que foi aplicado em startups em fase de ideação 

— em seu início, ainda na fase de ideia até se tornar um negócio — 

e obteve sucesso onde fora aplicada. De cinco startups onde o 

modelo foi aplicado, quatro receberam investimento no modelo de 

fundo perdido via edital e outra fora selecionada para participar de 

um evento através de um concurso. 

Como este trabalho está em andamento, a análise de requisitos e a 

mensuração de qualidade serão criadas ainda. Porém, como estudo 

de viabilidade do uso da metodologia, a análise de requisitos pode 

ser feita somente com o uso de Design Thinking, através de seu 

laboratório. 

Como indicador de trabalhos futuros, pode-se citar como devem ser 

criadas as user stories após o laboratório de Design Thinking e 

como traduzir para a equipe de desenvolvimento esse processo. 

Além disso, o uso de métricas de software para qualidade e 

desempenho de software através de Design Thinking. É um desafio, 

já que o modelo é bastante subjetivo pela sua própria origem. 
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